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Zarząd oraz członkowie Polskiego Związku Działkowców „Zdrowie" w 

Oleśnicy, po zapoznaniu się z propozycjami zespołu, powołanego przez Klub 

Parlamentarny PO pod przewodnictwem posła Stanisława Huskowskiego, wyrażamy 

swój zdecydowany sprzeciw wobec treści, które mają znaleźć się w nowej ustawie o 

ogrodach działkowych. 

Okazuje się, że hasła głoszone przez PO takie jak: „oddać działki dla 

działkowców" czy „działkowcom nie stanie się krzywda" są przysłowiowo pisane na 

wodzie. Składane publicznie obietnice nijak mają się do realiów zawartych w 

propozycjach z listopada 2012 roku, ponieważ po dokładnej analizie proponowanych 

projektów uchwały, okazuje się, że interes działkowców nie jest już tak ważny jak 

kilka miesięcy temu Ważniejsze są interesy właścicieli gruntów dzisiaj użytkowanych 

bezpłatnie przez ROD. Propozycje uchwały zmierzają do szybkiej likwidacji 

rodzinnych ogrodów działkowych. Do upaństwowienia i komunalizacji infrastruktury 

mają sprzyjać liczne restrykcyjne obciążenia finansowe rodzin działkowców w 

postaci: opłaty za używaną działkę w oparciu o cenę rynkową gruntów, opłaty za 

używanie części wspólnej, opłaty za korzystanie mediów a ponadto obowiązkowe 

opłaty na inwestycje i remonty, spłatę kredytu, ponoszenie zwiększonych wydatków 

na utrzymanie porządku i czystości na terenie ogrodu, obciążenie podatkiem od 

nieruchomości części wspólnej, wpłaty na tzw. fundusz ogrodowy oraz opłatę na 

pokrycie kosztów prowadzenie ogrodu. 

Z propozycji ustawy zespołu posłów PO wynika całkowite 

ubezwłasnowolnienie działkowca, pełne podporządkowanie władzom Gminy oraz 

zapowiedziane dodatkowe restrykcje w postaci obowiązkowego zmniejszenia 

powierzchni altan do 20m2, a wielkie zdziwienie może stanowić zapis wprowadzający 

obowiązek ponoszenia przez stowarzyszenie kosztów rekultywacji gruntów, w 

przypadku likwidacji ogrodu. 



Działkowcy zdecydowanie w całości odrzucają projekt uchwały proponowany 

przez Platformę Obywatelską, dlatego też zwracamy się o zaprzestanie własnych 

prac nad ustawą a poparcie projektu obywatelskiego o ROD, która będzie służyć 

Polsce i polskim rodzinom, gdyż w jego opracowaniu wykorzystano całą wiedzę i 

mądrość 1mln rodzin działkowych oraz ponad 20-letnią tradycję i dorobek 

działkowców. 
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