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STANOWISKO 

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego "NENUFAR" w 
Ostródzie odbytego w dniu 13 kwietnia 2013r. w sprawie założeń do ustawy o ogrodach 
działkowych opracowanych przez Platformę Obywatelską i obywatelskiego projektu ustawy o 
ogrodach działkowych. 

My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego "NENUFAR" w Ostródzie, po 

zapoznaniu się z projektami ustaw o ogrodach działkowych, jesteśmy głęboko zaniepokojeni 

działaniami niektórych ugrupowań parlamentarnych, a zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, 

która opracowywała własny projekt ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Posła 

Stanisława Hustkowskiego. 

Złożony przez posłów Platformy Obywatelskiej do Sejmu projekt ustawy o ogrodach 

działkowych, w praktyce oznacza koniec ogrodów działkowych. W projekcie założono 

likwidację Polskiego Związku Działkowców, a w ślad za tym wygaśnięcie wszystkich praw 

działkowców do bezczynszowego użytkowania działek i całych ogrodów. W zamian oferuje 

się nam podporządkowanie ogrodów właścicielom terenów i komercyjne zasady użytkowania 

dotychczasowych ogrodów, w tym obciążenie działkowców opłatami za korzystanie z 

gruntów i istniejącej infrastruktury ogrodowej. 

Wśród działkowców jest wielu emerytów, rencistów, bezrobotnych i osób niewiele 

zarabiających, a posiadających wielodzietne rodziny. Działka dia tych osób, to znacząca 

pomoc dla domowego budżetu, a także miejsce zapewniające jedyny wypoczynek. 

Uchwalenie przez Sejm ustawy o ogrodach działkowych projektu PO, pogorszyłoby w sposób 

istotny sytuację materialną tych osób. 

Biorąc pod uwagę znaczenie ogrodów działkowych dla działkowców, osób przecież nie 

najbogatszych, nikomu me wolno dopuścić do likwidacji ogrodów. 

Konieczność zmiany ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych 

wymusza wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 20ł2r. 

Wszelkie wymogi wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego spełnia złożony w 

Sejmie RP obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przyjęty przez 



Nadzwyczajny X Zjazd Delegatów PZD. Zapewnia cm działkowcom i ogrodom 

bezpieczeństwo prawne, zachowuje prawa nabyte działkowców, zapewnia ciągłość praw i 

uprawnień działkowców i ich organizacji. Jest on najbardziej przyjazny działkowcom, czego 

dowodem jest także złożenie do Sejmu wraz z projektem ustawy list udzielonego poparcia 

przez 924,801 obywateli. 

Dlatego uczestniczący na dzisiejszym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym działkowcy, 

popierają w całej rozciągłości obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach 

działkowych. 

Nasze stanowisko przekazujemy : 

1. Marszałek Sejmu RP, 
2. Prezes Rady Ministrów, 
3. Rada Krajowa PZD Warszawa 
4. aa 

Z wyrazem szacunku 

W imieniu działkowców uczestniczących 
w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 

ROD "NENUFAR" w Ostródzie 

Stanisław Zalewski Tadeusz Dąbrowski 


