
RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE 
" A L W E R N I A " 
32-556 Atwernia 

Alwernia, 12.04.2013 r. 

Stanowisko 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Alwernia'w Alwerni 

z dnia 12 kwietnia 2013 r. 

w sprawie oceny projektu ustawy PO. 

Do Premiera RP Pana Donalda Tuska, 

Marszałek RP Pani Ewy Kopacz, 

Przewodniczących Klubów Parlamentarnych 

Uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

'Alwernia' w Alwerni, wyrażają zaniepokojenie związane z sytuacją ogrodów działkowych 

po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. oraz ze złożonymi w Sejmie 

RP projektami ustawy: posłów Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski. 

Przygotowaną przez zespół pod kierownictwem posła PO Pana S. Huskowakiego 

propozycję ustawy, oceniamy negatywnie. Po przyjęciu tego projektu ustawy, ogrody 

działkowe zostaną pozbawione tytułu do gruntu, o który indywidualnie każdy ogród będzie 

zmuszony się starać. Jedyną formą będzie zawarcie umowy na prowadzenie ogrodu, która 

będzie się wiązała z dodatkowymi opłatami rocznymi. Pomimo tej umowy, dotychczasowa 

infrastruktura, jak i własność działkowców, należeć będzie do właściciela gruntu, a projekt 

PO nie gwarantuje żadnych innych praw cywilnych do gruntów. Komunalizacja majątku 

ogrodów i działkowców, a także dodatkowe opłaty roczne oraz zapisane procedury 

likwidacji ogrodów, doprowadzą do zniknięcia wielu ogrodów działkowych z krajobrazu 

naszego kraju. Wprowadzenie takich zapisów pozbawi biedniejszą część naszego 

społeczeństwa dotychczasowego wsparcia socjalnego, jakim jest działka w Rodzinnych 

Ogrodach Działkowych 

Trybunał Konstytucyjny swoją decyzją rozczarował wielu działkowców. Od Państwa 

zależy los działkowców jako obywateli. Dlatego zwracamy się do Państwa o przemyślaną, 

mądrą decyzję w sprawie ogrodnictwa działkowego. 
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Sygnatariusze Stanowiska w sprawie oceny projektu PO 
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