
Ou*v ... 0Z1AŁK0WC0W 
Rodzinny Ogród Działkowy 

„ K Ł, O S " 
1-512 Wrocław, ul. Wllczycka br_T 

UP 50-266 WROCŁAW 12 S T A N O W I S K O 
skr. poczt. 2118 

Walnego Zebrania Sprawozdawczego 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KŁOS" we Wrocławiu, które odbyło się 13 kwietnia 2013 r. 

w sprawie p o p a r c i a projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych opracowanego 

przez prawników PZD, w tym poparcia powstania ogólnokrajowego stowarzyszenia ogrodowego 

- Polskiego Związku Działkowców 

oraz stanowiska k r y t y c z n e g o dla projektu przekazanego do Sejmu przez Posłów 

Platformy Obywatelskiej. 

W związku z zarejestrowaniem przez Marszałek Sejmu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 

Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, który w dniu 5 listopada 2012 r. rozpoczął 

swą działalność, daje nam nadzieję, że ustawa jako projekt obywatelski zostanie przyjęta i pozytywnie 

przegłosowana przez Sejm. 

Projekt nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych odpowiada interesom działkowców 

i ogrodów działkowych. Uchwalenie przez Sejm tego właśnie projektu to nadzieja na istnienie 

i dalszy rozwój ogrodów działkowych w Polsce, a przede wszystkim na zachowanie przez 

działkowców praw nabytych na podstawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 

2005 r., uchwalonej przez SEJM RP. 

Projekt przygotowany przez zespół Posłów Platformy Obywatelskiej, pod kierownictwem 

Posła Stanisława Huskowskiego budzi w nas niepokój o dalszy los ogrodów i naszych działek. 

Propozycje zespołu to już nie tylko ograniczenie praw działkowcom, a raczej ich odebranie. 

Zespół Pana S. Huskowskiego proponuje: 

- wygaszenie praw posiadanych dotychczas przez działkowców do terenów ROD (użytkowanie 

wieczyste i zwyczajne) i zastąpienie ich odpłatnymi umowami na czas określony (maksymalnie 

do 25 lat) z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia przez właściciela gruntu, 

- nacjonalizację i komunalizację infrastruktury ogrodowej i własności działkowca, 

- likwidację pozarządowej organizacji działkowców i przejęcie jej majątku przez Państwo, 

a w konsekwencji 

- podporządkowanie podmiotów zarządzających ogrodem właścicielowi gruntów oraz 

- możliwość przejęcia zarządzania ogrodem bezpośrednio przez właściciela gruntu lub narzucenia 

działkowcom zarządcy; 

- nałożenie na działkowców opłat za korzystanie z terenów ustalonych w oparciu o rynkową 

wartość gruntu, a nie sposób wykorzystywania, 

- podatki od altany i obowiązek ich przebudowy w 10 lat (do maksymalnej powierzchni 20 m2), 

- odebranie działkowcom dotychczasowych bezterminowych praw do działek, 

- sfinansowanie przez działkowców rekultywacji terenu po likwidacji ogrodu, 

- likwidację władz Polskiego Związku Działkowców oraz bezprawnego i niezgodnego z Konstytucją 

RP niedopuszczenia do zrzeszania się stowarzyszeń ogrodowych w formy ponad ogrodowe. 



Propozycje Zespołu Postów Platformy Obywatelskiej pod kierownictwem S. Huskowskiego, 

w ocenie działkowiczów naszego Ogrodu, to unicestwienie ogrodów działkowych i pozbawienie 

ponad 620 tys. użytkowników działek i ich rodzin możliwości uprawy zdrowej żywności 

i posiadania miejsca wypoczynku. Użytkownicy działek w naszym ogrodzie to przede wszystkim 

emeryci i renciści oraz młode wielodzietne małżeństwa, niejednokrotnie bez stałej pracy. 

Walne Zebranie ROD „KŁOS" wyraża krytyczne stanowisko o projekcie 

przygotowywanym przez Zespół Posłów Platformy Obywatelskiej. 

Projekt obywatelski ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych złożony w Sejmie 

realizuje w pełni Wyrok Trybunału Konstytucyjnego bez naruszania praw działkowców, 

gwarantując im między innymi: zachowanie prawa do działki, zwolnienie z czynszu 

dzierżawnego, własności majątku na działce, zwolnienie z podatków, zachowanie charakteru 

i funkcji ogrodów działkowych, odszkodowanie i działkę zamienną przy likwidacji ogrodu oraz 

pełną swobodę zrzeszania, w tym powstanie ogólnokrajowego stowarzyszenia ogrodowego -

Polskiego Związku Działkowców. 

W załączeniu lista działkowców uczestniczących w Walnym Zebraniu. 

Stanowisko działkowców ROD „KŁOS" we Wrocławiu kierujemy do: 

Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego, 

Marszałek Sejmu RP Pani Ewy Kopacz 

Premiera RP Pana Donalda Tuska 

Posłów Platformy Obywatelskiej 

Solidarnej Polski 

Prawa i Sprawiedliwości 

Ruchu Palikota 

Sojuszu Lewicy Demokratyczne 

Polskiego Stronnictwa Ludowegoj 


