
STANOWISKO 
Zarządu i Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tarnogaj" we 

Wrocławiu z dnia 16.03.2013r w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych. 

Zarząd i Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tarnogaj''1 we 
Wrocławiu w pełni akceptują projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Projekt ten spełnia nasze oczekiwania a jednocześnie uwzględnia sugestie wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r. odnośnie funkcjonowania 
ogrodów działkowych w Polsce. Proponowane w projekcie rozwiązania dotyczące 
funkcjonowania, organizacji i zakładania ogrodów są zgodne z Konstytucją a ta jest 
gwarantem naszych praw. 

Nasze poparcie wyraziliśmy już podpisami pod projektem tej ustawy, które 
zostały skierowane do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej. 

Jeden z zapisów w ustawie daje możliwość przekształcenia Polskiego Związku 
Działkowców w stowarzyszenie ogrodowe co zabezpieczy zachowanie 
dotychczasowych struktur Związku i jego majątku, który my Działkowcy 
wypracowywaliśmy przez lata i z którego korzystamy, a więc zapewni nam 
Działkowcom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. 

Są też paragrafy dopuszczające możliwość wyodrębnienia się ogrodu i 
działania jako samodzielne stowarzyszenie, jeśli taka byłaby wola Działkowców. 
Skoro jest taka alternatywa, to upada zarzut przymusowej przynależności do PZD a w 
projektach Platformy Obywatelskiej opcji samodzielności i niezależności od gminy 
brak. 

Projekt uwzględnia potrzeby i ochronę praw działkowców bez względu na 
przynależność do stowarzyszenia. Zabezpiecza prawa majątkowe działkowców, 
określając jednocześnie prawa i obowiązki gmin wobec ogrodów. Zapewniając 
prawo gminy jako właściciela gruntów ogrodów do decydowania o losie ogrodu, w 
przypadku jego likwidacji zabezpiecza teren i ogród zastępczy oraz prawo 
odszkodowania za pozostawiony majątek. Zwraca uwagę na zwolnienia podatkowe, 
co jest dla nas bardzo ważnym aspektem. 

Jesteśmy wdzięczni że obywatelski projekt ustawy powstał i liczymy na to, że 
zostanie uchwalony przez Sejm, którego przedstawiciele są reprezentantami naszych 
głosów, a więc zobowiązani są realizować nasze oczekiwania. 

Zarówno z przeprowadzonych badań jak i zgromadzonych podpisów wynika, 
że takich działań i takiej decyzji oczekują miliony polskich rodzin wśród których i 
my się znajdujemy. 

Dziękujemy wszystkim, którzy, mając na uwadze dobro działkowców, 
przyczynili się do opracowania tej ustawy. 

Prosimy o dołożenie wszelkich starań, by obywatelski projekt ustawy, który 
zyskał tak ogromne poparcie, nie tylko w okręgu wrocławskim, ale i w całym kraju 
(blisko 1 min podpisów), był jak najszybciej uchwalony przez Sejm RP, przyjęty 
przez Senat i podpisany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Lista podpisów w załączeniu. 


