
Nowy Sącz, dnia 06.05.2013 

Panowie Posłowie na Sejm RP 

Apel 

sądeckich działkowców złożony na ręce Pana 
Posła Mariana Cyconia 

w sprawie projektów ustaw o rodzinnych ogrodach 
działkowych 

Sądeccy Działkowcy, uczestnicy akcji protestacyjnej w dniu 06.05.2013 roku 
po zapoznaniu się ze złożonymi w Sejmie RP projektami ustaw dotyczącymi 
ogrodów działkowych przedstawiamy swoje stanowisko w tej sprawie. 

Projekt ustawy o ogrodach działkowych przygotowany i złożony w 
Sejmie przez Platformę Obywatelską wprowadza radykalne zmiany w działanie 
i funkcjonowanie ogrodów działkowych, które są nie do zaakceptowania przez 
działkowców. 
Zaproponowane w projekcie opłaty roczne, to kolejny podatek nałożony na 
działkowca, opłata zaś dla właściciela gruntu oznacza znaczne powiększenie 
kosztów związanych z użytkowaniem działki. Pomimo tej opłaty działkowiec 
nie otrzymałby prawa cywilnego do działki nasadzeń i naniesień, a 
infrastruktura ogrodu wypracowana przez pokolenia działkowców za ich 
pieniądze i ich własnymi rękami zostanie znacjonalizowana. Zaproponowane 
w rozdziale 6 w art. 25.1. opłaty cyt. „działkowiec uczestniczy w pokryciu 
wydatków związanych z prowadzeniem ogrodu działkowego „ w podpunkcie 3 
„ opłata za korzystanie z mediów" jest chyba nieporozumieniem. Dlaczego za 
korzystanie z wybudowanej przez działkowców i za działkowców pieniądze 
infrastruktury ma pobierać opłaty właściciel. Ponadto nie wyrażamy zgody na 
propozycje mające na celu wygaśnięcie praw działkowców do działek, 
odebranie nam nabytego na podstawie ustaw prawa własności do majątku na 
działkach i zastąpienie prawa własności - „naniesieniem", przez co działkowiec 
w wypadku likwidacji ogrodu będzie pozbawiony prawa do odszkodowania. 



Ponadto, jesteśmy przeciwni przejęciu środków finansowych zgromadzonych na 
kontach i tworzeniu tzw. Krajowego Funduszu Ogrodowego. 

Projekt Solidarnej Polski zakłada wykup działek przez poszczególnych 
działkowców. Jest powtórzeniem projektu złożonego przez Posła A. Derę, który 
to projekt został odrzucony przez Sejm. Dzieli działkowców na właścicieli i na 
użytkowników, którzy pozbawieni są wszelkich praw. 

Natomiast w pełni zgadzamy się z zapisami Obywatelskiego Projektu 
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, który chroni wysiłek 
działkowców włożony w rekultywację gruntów ogrodu oraz ich wieloletni 
wkład w uzbrojenie terenu czy poczynionych inwestycjach na terenie ROD. 

Obywatelski projekt zachowuje dotychczasowe prawa do zwolnień 
podatkowych, których nie kwestionował Trybunał Konstytucyjny, wyraźnie 
określa własność działkowców oraz ich tytuł prawny do gruntu a przy tym 
wprowadza wolność zrzeszania. 
W całej rozciągłości popieramy Obywatelski Projekt Ustawy o ogrodach 
działkowych, który stworzony został przez działkowców i dla działkowców. 
Nie wyrażamy zgody na likwidację naszej organizacji Polskiego Związku 
Działkowców i wprowadzenie przepisów, które mają na celu zniszczenie 
ogrodów. 
Apelujemy do Szanownych Posłow, aby w pracach nad zgłoszonymi do Laski 
Marszałkowskiej projektami ustaw o ogrodach działkowych wzięły pod uwagę 
naszą 115 letnią historię ogrodnictwa działkowego, status materialny 
działkowców i ich ogromny wkład w zachowanie przyrody. 


