
Stanowisko w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych aut. Platformy 
Obywatelskiej podjęte na walnym zebraniu ROD „Źródełko" w Skarżysku-Kamiennej 
w dn. 26.04.2013r. 

W komisjach sejmowych znalazły się wszystkie projekty ustaw, które zaproponowane 
zostały po wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanym w ubiegłym roku. Są to propozycje: 
SLD, Solidarnej Polski, obywatelski projekt ustawy, oraz projekt Platformy Obywatelskiej, 
stworzony pod przewodnictwem Posła Stanisława Huskowskiego. Spośród wszystkich tych 
przepisów, największe zagrożenie dla polskich działkowców stanowi właśnie ten autorstwa 
PO. 

Jest on wręcz „najeżony" przepisami, które mają na celu odebranie działkowcom ich 
własności, rozbicie ich środowiska, nacjonalizację majątku PZD i wreszcie uwolnienie 
terenów pod rodzinnymi ogrodami działkowymi. W myśl tego projektu, rola działkowców 
ograniczyłaby się jedynie do administrowania terenem ogrodu. Faktyczna pełnia władzy nad 
gruntem, majątkiem i nawet bieżącym funkcjonowaniem ogrodu, spocznie zaś na właścicielu 
terenu, czyli w znakomitej większości - Gminie. PO nie zagwarantowało działkowcom nawet 
minimalnej ochrony przed możliwością likwidacji rod, uzależniając ich funkcjonowanie od 
zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jednym słowem - projekt, 
który pisany był pod hucznym hasłem „oddajmy działki działkowcom!", jeżeli wszedłby w 
życie, stanowiłby początek końca ogrodnictwa działkowego w funkcji i kształcie, jaki 
wszyscy znamy już od ponad 115 lat. 

Wiemy, że przeciwni propozycjom Platformy Obywatelskiej są parlamentarzyści partii 
opozycyjnych. Posłowie SLD, Ruchu Palikota i PSL dali jasny przekaz, że przepisy 
proponowane przez PO są szkodliwe i że opowiadają się za obywatelskim projektem ustawy. 
Mamy głęboką nadzieję, że efekt prac komisji sejmowych będzie potwierdzeniem tych słów. 
Liczymy, że przepisy w zakresie ogrodów działkowych stworzone zostaną przede wszystkim 
z myślą o działkowcach, nie zaś deweloperach, inwestorach i włodarzach wielkich miast. 

Działkowcy z ROD „Źródełko" 
w Skarżysku-Kamiennej 

Walne zebranie, dn.26.04.2013r. 

(w załączeniu lista podpisów) 



Podpisy członków walnego zebrania ROD „Źródełko" w Skarżysku-Kamiennej 
z dn. 26.04.2013r. pod stanowiskiem w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych 
aut. Platformy Obywatelskiej: 
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