
STANOWISKO 

Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu działania OZ PZD w Elblągu 
z dnia 22 kwietnia 2013r 

w sprawie poparcia obywatelskiego projektu o ogrodach działkowych 

Prezesi zebrani na naradzie w dniu 22 kwietnia 2013 r na którym między innymi omawiano 
obecną sytuację Związku i ogrodów działkowych jednoznacznie wyrazili poparcie dla 
projektu obywatelskiego - dlatego, że projekt ten zabezpiecza wszystkie prawa działkowców i 
ogrodów. 
Prezesi opowiedzieli się za silna organizacją, która będzie skutecznie broniła ogrodnictwa 

działkowego w naszym kraju. 
Projekt obywatelski jest dobry, opracowany kompleksowo i nie ma w nim zapisów, które 
budzą wątpliwości. 
Prezesi stanowczo odrzucają projekt opracowany przez zespół Platformy Obywatelskiej, 
który nie uwzględnia dobra działkowców i Związku. Niektóre zapisy w nim zawarte są 
niezgodne z Konstytucją RP i nie do przyjęcia przez działkowców. Projekt ten zakłada 
likwidacje Polskiego Związku Działkowców oraz nacjonalizację majątku wypracowanego 
przez użytkowników działek za własne pieniądz» i własnymi rękoma w okresie 115 lat. 
Niejednokrotnie ogrody powstawały na wysypiskach śmieci, terenach podmokłych i gruntach 
niechcianych przez gminy. Na zagospodarowanych gruntach powstały piękne ogrody, które 
dają wypoczynek, zadowolenie, zdrowie i rekreację dla ludzi w podeszłym wieku i ich rodzin 
a teraz Platforma Obywatelska w swoim projekcie proponuje różnego rodzaju opłaty i podatki 
którym renciści, emeryci oraz ludzie bezrobotni uprawiający działki nie podołają Wszystko 
to zmierza do tego, że działkowcy będą zmuszeni do porzucania do ich ze względu na wzrost 
kosztów utrzymania działki. Do kieszeni działkowców sięga się różnymi sposobami przez 
Rządzących naszym krajem. Ostatnio zwiększono opłaty za wywóz nieczystości i inne opłaty, 
które poruszyły społeczność działkową 
W sprawach nurtujących działkowców naszego okręgu kilkakrotnie występowaliśmy do 
posłów ugrupowania Platformy Obywatelskiej jak również do Pana Premiera Donalda Tuska i 
do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Może to świadczyć o arogancji władzy. 
W miesiącu kwietniu br mobilizacja społeczności miasta Elbląga w referendum odwołała 
Prezydenta i całą Radę Miejską za nie realizowanie postulatów wyborców, utrudnianie i tak 
ciężkiego życia mieszkańcom terenu kraju o największym bezrobociu oraz arogancję 
władzy. 

W imieniu 15000 działkowców i sympatyków ROD zwracamy się z prośbą do Pana Premiera 
jeszcze raz o rozważenie postulatów działkowców i oczekujemy na poparcie projektu 
obywatelskiego, który w całej swej rozciągłości zabezpiecza prawa użytkowników działek. 
Prosimy o spełnienie woli milionowej rzeszy działkowców i ich rodzin. Oczekujemy na 
rozsądne i rozważne potraktowanie sprawy dla nas bardzo istotnej jak również dla istnienia 
ogrodnictwa działkowego w Polsce. 


