
Stanowisko 
członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Stokrotka" w Bukowej 

z dnia 24 maja 2013 roku 
w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych Platformy Obywatelskiej. 

W dniu 22 marca bieżącego roku do Laski Marszałkowskiej został złożony projekt ustawy 
0 ogrodach działkowych opracowany przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej zgromadzonych 
wokół Posła Stanisława Huskowskiego. 

Inicjatywa ustawodawcza posłów Platformy Obywatelskiej jest, naszym zdaniem, bardzo 
groźna dla całej idei polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego, posiadającego bogatą tradycję 
1 piękny wielopokoleniowy dorobek. 

Wszystkie złożone w Sejmie RP projekty ustaw dotyczące ogrodnictwa działkowego 
znajdują się obecnie w Podkomisji nadzwyczajnej, która utworzona została specjanie dla 
wypracowania jednej ustawy mającej uregulować funkcjonowanie ogrodów działkowych w Polsce. 

Przeważająca ilość posłów Platformy Obywatelskiej w składzie Podkomisji nadzwyczajnej 
rodzi w nas niepokój, gdyż posłowie PO będą chcieli przeforsować jak najwięcej zapisów ze swojej 
ustawy - a nie jest ona korzystna w swoich zapisach dla użytkowników działek. 

Niezagwarantowanie działkowcom praw do gruntu w projekcie ustawy o ogrodach 
działkowych opracowanym przez posłów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem Stanisława 
Huskowskiego stanowi największe niebezpieczeństwo dla dalszego istnienia naszych działek. 

W związku z obecną sytuacją działkowców, ogrodów oraz Polskiego Związku Działkowców 
usilnie prosimy wszystkich Posłów RP - członków Podkomisji nadzwyczajnej o wypracowanie 
takich przepisów prawnych, które umożliwiłyby dalsze sprawne działanie ogrodów działkowych 
w Polsce. 

Szczególnie prosimy Przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej Posła Bartosza 
Kownackiego o takie pokierowanie pracami legislacyjnymi, aby nam działkowcom nie stała się 
krzywda. 

Podkomisja nadzwyczajna będzie pracować nad trzema poselskimi projektami ustaw 
dotyczącymi ogrodnictwa działkowego: Solidarnej Polski, Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
i Platformy Obywatelskiej oraz nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. 

Bardzo byśmy chcieli, aby mimo wszystko w przeważającej większości zapisy 
obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zostały zachowane i trafiły 
pod drugie i trzecie czytanie oraz do dalszego procedowania w Senacie RP i doczekały się podpisu 
Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego. 

Z przepisanych 18 miesięcy, jakie dał Trybunał Konstytucyjny RP na uchwalenie nowej 
ustawy działkowej pozostało tylko osiem miesięcy ... Posłowie RP - czas nagli!!! 

Podpisy członków Polskiego Związku Działkowców, 
działkowców ROD "Stokrotka" w Bukowej 
uczestników walnego zebrania sprawozdawczego: 



Lista podpisów uczestników walnego zebrania sprawozdawczego 
w R O D „Stokrotka" w Bukowej z dnia 24 maja 2013 r. 

pod stanowiskiem w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych 
Platformy Obywatelskiej 
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