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Szanowne Posłanki! 

Szanowni Posłowie! 

My działkowcy zebrani na dzisiejszym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 
ROD "Wspólnota" w Turku jesteśmy zaniepokojeni propozycją projektu ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych grupy posłów Platformy Obywatelskiej, który 
zmierza do całkowitego ograniczenia dotychczasowych praw działkowców nabytych 
przez dziesięciolecia, w konsekwencji likwidacji większości ogrodów z tradycjami 
nawet ponad stuletnimi. 

Nasz ogród powstał w 1979 r. na nieużytkach, dziś jest to oaza zielieni i spokoju 
dla 300 rodzin, osób starszych, zchorowanych, a także dla młodych małżeństw. Ich 
dzieci mają kontakt z przyrodą, jest to także wymiar edukacyjny, poznają przyrodę i 
spoósb obcowania z nią zgodny z ekologicznymi trendami. 

Platforma Obywatelska partia rozsądku, umiaru, centrum, której ludzie zaufali i to 
po raz drugi, wierząc, że państwo ma służyć obywatelowi. Znaczna część 
działkowców i ich rodzin zaufało takiej partii, głosując w wyborach na waszych 
przedstawicieli. 
Z opublikowanego na stronie sejmowej projektu nowej ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych wynika, że propozycje nowych regulacji skierowane są przeciwko takim 
jak ja my. Natomiast użyte w projekcie ustawy stwierdzenia stoją w całkowitej 
sprzeczności z ideą społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego Państwa prawa, 
naruszając także postanowienia Konstytucji RP. Wygaszenie praw posiadanych 
dotychczas przez działkowców do terenów ROD i zastąpienie odpłatnymi umowami o 
charakterze czasowym z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia przez 
właściciela terenu powoduje ograniczenie normalnego funkcjonowania ogrodu, w 
dalszej perspektywie jego likwidację bez odszkodowania, a porządkowanie terenu po 
likwidacji ogrodu nastąpi ze środków samych działkowców. 
Dzisiaj każdy z własnego wyboru członek Polskiego Związku Działkowców na rzecz 
swojego Związku płaci 35% składki członkowskiej, co przy działce o maksymalnej 
powierzchni 500 m2 wynosi rocznie zaledwie kwotę 33,25 złotych, bowiem pozostałe 
65% pozostaje i zawsze pozostawało do wyłącznej dyspozycji każdego naszego 
ogrodu. U nas większość działek jest o powierzchni 300 m2 (na rzecz Związku 19,95 
zł). 



Nacjonalizacja majątku PZD poprzez przejęcie jego przez Skarb Państwa w 
demokratycznym państwie prawnym jest wprost niemożliwe, a w Polsce przypomina 
to teraz lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku. Ze smutkiem stwierdzamy, że 
proponowanie likwidacji PZD i nacjonalizację jego majątku trzeba niestety uznać za 
całkowity brak poszanowania dla obowiązującej w Polsce konstytucyjnej zasady 
swobody zrzeszania się i ochrony własności. 
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