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STANOWISKO 
działkowców ROD "GEOLOG" przyjęte na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w 

dniu 27.04.2013 w sprawie projektów ustaw o ogrodach działkowych. 

Wnioskujemy o: 

1. Przyjęcie Obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

2. Oddalenie innych projektów ustawy o ogrodach dzuiałkowych a w szczególności: 

- Projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Platformy Obywatelskiej. 

- Projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Solidarnej Polski 

Uzasadnienie: 

Ad. 1 Projekt obywatelski ma przepisy dostosowane do wyroku i zaleceń Trybunału 

Konstytucyjnego. Jest on zgodny z oczekiwaniami działkowców, którego wyrazem są bardzo 

liczne podpisy poparcia złożone przez działkowców, ich rodziny, sąsiadów i przyjaciół. Ogród 

nasz liczący 61 działek zebrał 670 podpisów. 

Ad. 2 Obydwa projekty ( PO i SP ) w zasadniczych sprawach przewidują takie same lub 

zbliżone rozwiązania. Zakładają one likwidację Polskiego Związku Działkowców w celu roz-

bicia struktur organizacyjnych, osamotnienia poszczególnych ogrodów, pozbawienia ich pomo-

cy prawnej i wsparcia w postaci dotacji finansowanych na inwestycję i remonty w ogrodach. 

Ogrody podporządkowane gminom, a reprezentowane przez Stowarzyszenia ogrodowe (PO) lub 

Wspólnoty ogrodowe (SP) staną się słabymi partnerami dla władz gminnych , zwłaszcza duży-

ch miast,w ochronie ogrodów i praw dział-kowców. Projekty zakładają pozbawienia majątku 

PZD. Byłaby to grabież tego co zostało zbudowane rekami działkowców i ze środków 

pochodzących z naszych składek. Obydwa projekty przewidują przejęcie przez Skarb Państwa 

środków pieniężnych z Funduszu Rozwoju zgromadzonych na kontach bankowych, przy czym 

projekt SP jest mniej radykalny i zakłada pozostawienie środków zgromadzonych na kontach 

Ogrodów z przeznaczeniem dla Wspólnot ogrodowych. 

Projekt PO zakłada pozbawienie nas , działkowcówz ROD "GEOLOG" najważniejszego 

prawa nabytego , tj. prawa wieczystego użytkowania gruntu, co znacznie osłabi nasze prawa do 

uprawianych działek. Niezwykle ważne dla działkowcówjest zagwarantowane w ustawie pra-

wo do naszej własności na działkach tj. altan, urządzeń i nasadzeń. Dla wielu działkowców 



majątek ten jest skromnym dorobkiem życia. Dlatego działkowcy , w przypadku likwidacji ogro-

du, muszą mieć mocną gwarancję na uzyskanie stosownych odszkodowań. 

Uważamy, że przewidziane w projektach PO i SP opłaty roczne działkowca za liczne 

zobowiązania mogą być wielokrotnie większe od opłat dotychczas ponoszonych przez 

działkowców. Tak wysokie obciążenia finansowe nie zaakceptuje zdecydowana większość 

działkowców i opuści sWoje działki. 

Informujemy , że nasze opłaty od działki 300m 2 w naszym ogrodzie za wszystkie należ-

ności w tym za wodę,prąd i wywóz odpadów wyniosły : w 2010 r - 92,50zl ; 2011 - I07,40zł; a 

w 2012 r - 106,70 zł. 

W omawianych projektach nie przewidziano sądowych rozwiązań w przypadku sporów 

między ogrodami a gminami. Nadmieniamy, że projekt SP stanowi niemal kopię projektu PiS, 

który został odrzucony przez Sejm po pierwszym czytaniu w lipcu 2009 r. Obecny projekt, tych 

samych autorów ma tylko dwie istotne zmiany a mianowicie: 

- usunięto możliwość wykupu działki na własność po preferencyjnych cenach 

- wspólnoty ogrodu wstąpią w prawo własności lub użytkowania wieczystego 

przysługującego rozwiązaliPZD. 

Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszego Stanowiska. 

Otrzymują: 

1. Marszałek Sejmu RP 

2. Klub Parlamentarny PO 

3. Klub Parlamentarny PiS 

4. Klub parlamentarny Ruchu Palikota 

5. Klub Parlamentarny SLD 

6. Klub Parlamentarny PSL 

7. Klub Parlamentarny SP 

W załączeniu : Lista podpisu działkowców jCl i ta Z\M<ZyC\ J>h/, 


