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STANOWISKO 
walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

im. „ Relaks „ w Kędzierzynie-Kożlu 

w sprawie: projektu ustawy o ogrodach działkowych posłów Platformy Obywatelskiej. 

W najbliższych dniach trafi pod obrady Sejmu projekt ustawy o ogrodach działkowych opracowany 
przez zespół parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej pod kierownictwem posła Stanisława 
Huskowskiego. 
Jego zapisy potwierdzają nasze najgorsze obawy, ale też budzą oburzenie i zdziwienie, że partia 
rządząca mająca w swojej nazwie „ Obywatelska „ dąży do likwidacji ogólnopolskiego zrzeszenia 
działkowców, otwiera drogę do likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych i zniszczenia dorobku 
wielu pokoleń polskich działkowców. Proponowane rozwiązania sprowadzają się do wygaszenia 
wszelkich praw do gruntów i infrastruktury oraz nacjonalizacji i komunalizacji całego majątku 
wspólnego i indywidualnych działkowców. Projekt ustawy zawiera rozwiązania rażąco sprzeczne z 
zasadniczymi interesami działkowców. Głównym celem projektu ustawy PO jest wygaszenie 
wszelkich praw do gruntów zajętych przez rodzinne ogrody działkowe, co spowoduje wygaśnięcie 
praw własności infrastruktury oraz prawa działkowców do użytkowanych działek . Drogą do 
osiągnięcia tego celu ma być przymusowa likwidacja ogólnopolskiego zrzeszenia - Polskiego Związku 
Działkowców - połączona z nacjonalizacją lub komunalizacją jego majątku i majątku działkowców na 
użytkowanych przez nich działkach. Majątek wypracowany przez pokolenia działkowców ma stać się 
własnością Skarbu Państwa i właściciela nieruchomości zajętej przez ROD i to bez odszkodowania !!! 
W zamian autorzy projektu oferują działkowcom zawieranie od nowa „umów o korzystanie „ z działki, 
z których nie wynikają prawa dla działkowca oraz znaczne obciążenia działkowców kosztami 
funkcjonowania ogrodu. W projekcie brak jest przepisów dotyczących ochrony sądowej praw 
działkowca. Tu przyznajemy rację autorom projektu - brak praw działkowca, to i brak przepisów o 
ich sądowej ochronie. Przekreślony zostaje dotychczasowy system prawny i organizacyjny. 
Otrzymujemy w zamian strukturę organizacyjną sprowadzoną do pojedynczych ogrodów, którymi 
mają zarządzać, zakładane od początku, stowarzyszenia ogrodowe, które mają konkurować między 
sobą. Będzie to ogrodowa karuzela organów zarządzających ogrodem, zgodnie ze starą maksymą 
„ dziel i rządź „ . A o wszystkim decydować będzie właściciel nieruchomości. Wynika to z przepisów o 
likwidacji ogrodów. Brak ochrony sądowej praw działkowca powoduje, że spory na tym tle będą 
rozstrzygane przez samego właściciela nieruchomości. 

Na rozwiązania prawne zawarte w projekcie PO nie wyrażamy naszej zgody. 
Uważamy, że projekt ustawy o ogrodach działkowych autorstwa PO jest sprzeczny z funkcjami i 

celami polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego, zasadami samorządności i samodzielności ogrodów 



oraz fundamentalnymi prawami działkowców. Projekt t e n c i e i^z|łędn'ia wyroku ¡wytycznych 
Trybunału Konstytucyjnego, za, wyjątkiem uprzywilejowanego h potraktowania właścicieli 
nieruchomości, a ponad to dokonuje naruszeń norm konstytucyjnych. v - - •> t 

Zwracamy się do Pani Marszałek Sejmu i do Pana Premiera oraz do wszystkich posłów o 
odrzucenie tego projektu ustawy z uwagi na naruszenie zasad demokratycznego państwa prawa i 
wolę jego obywateli wyrażoną poparciem obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych przez 924 081 obywateli. 
Nasze stanowisko przesyłamy także do klubów parlamentarnych i posłów Opolszczyzny. 
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Kędzierzyn-Koźle, dnia 17 kwietnia 2013 roku. 


