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My uczestnicy Walnego Zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Relaks" wżarowie w dniu 17 kwietnia 2013r., sprzeciwiamy się uchwaleniu 
przez Sejm RP projektu ustawy o ogrodach działkowych w wersji złożonej w dniu 22 marca 
2013r. przez posłów z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. 

Projekt tej ustawy jest wymierzony przeciwko nam działkowcom, ponieważ 
podstawowym jego założeniem jest likwidacja Polskiego Związku Działkowców, 
nacjonalizacja jego majątku, a nie uwzględnia ochrony naszych praw. 

Projekt ustawy złożony przez grupę posłów PO potwierdza że posłowie ci zmierzają 
wprost do: 
- odebrania nam dotychczasowych praw poprzez zawłaszczenie gruntu i własności mienia 

na działkach, 
- odebrania nam prawa do nieodpłatnego korzystania z gruntów ogrodów stanowiących 

własność gmin lub skarbu państwa, 
- skomunalizowania lub znacjonalizowania naszej własności na działkach oraz 

infrastruktury w ogrodach służącej do wspólnego korzystania i obciążenia nas opłatami 
za korzystanie z tej infrastruktury, 

- nacjonalizacji majątku Polskiego Związku Działkowców w tym: budynki, środki na 
rachunkach bankowych a nawet ruchomości jak kosiarki i inne urządzenia służące 
ogółowi działkowców, 

- ułatwienia warunków likwidacji ogrodów działkowych na dowolne cele, 
- pozbawienia ochrony prawnej działkowców z tych ogrodów, do których mają roszczenia 

inne osoby, ponieważ zakłada się likwidację tych ogrodów w okresie 2 lat bez 
odszkodowań dla działkowców. 

W taki sposób posłowie PO, autorzy projektu ustawy chcą zrealizować publicznie 
głoszone obietnice, że działkowców nie skrzywdzą, że oddają działki w ręce działkowców. 

Trybunał Konstytucyjny wbrew twierdzeniom niektórych posłów PO nie nakazał 
likwidacji naszego Związku, bo takiego prawa nie posiada. 

Stanowczo sprzeciwiamy się inicjatywie posłów z Klubu Parlamentarnego PO i nie 
godzimy się na uchwalenie prawa, które ma rozbić nasze dotychczasowe struktury 
organizacyjne, czyli zrujnować wszystko co do tej pory dobrze nam służy i zmuszać do 
tworzenia wszystkiego od początku. 

Uchwalenie projektu PO oznaczałoby dla nas nie tylko początek końca wielu ogrodów 
działkowych w kraju, gdyż także złamanie konstytucyjnych gwarancji i wolności 
obywatelskich tj. prawa do ochrony własności i praw majątkowych, praw nabytych i wolności 
zrzeszania się. 

Domagamy się, aby Sejm RP uchwalił nasz obywatelski projekt ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. Ten projekt zapewnia nam ciągłość korzystania z dotychczasowych 
praw związanych z korzystaniem z działek. Naszą wolą jest pozostanie w jedności w Polskim 
Związku Działkowców, ponieważ zjednani w nim czujemy się bezpiecznie przed wszelkimi 
zagrożeniami zmiany przepisów i wprowadzenia restrykcyjnych dla nas rozwiązań. 
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