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walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Barbara" w Boguszowie Gorcach z dnia 12 kwietnia 2013 r. 

w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych, utrzymania ogólnopolskiej organizacji działkowców i protestu 

przeciwko projektom ustaw krzywdzącym działkowców 

Walne zebranie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Barbara" 
w Boguszowie Gorcach obradujące w dniu 12 kwietnia 2013 r. roku uznało, że 
obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych odpowiada 
oczekiwaniom środowiska działkowców. 
Walne zebranie udziela poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych, który zapewnia działkowcom: 

• zachowanie prawa do działki 
• zachowanie zwolnienia z czynszu dzierżawnego 
• zachowanie majątku na działce 
• zachowanie zwolnienia z podatków 
• zachowanie charakteru i funkcji ogrodów działkowych 
• odszkodowania i działki zamiennej przy likwidacji ogrodu 

Ogrody i działkowcy są bezustannie atakowani prze rozmaite ugrupowania 
polityczne- pomimo długoletniej tradycji, poważania oraz szacunku i uznania dla 
ruchu ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie naszego kraju, jak i za granicą. 
Nowy, obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zapobiegnie 
tym atakom, ponieważ odpowiada naszym, działkowym oczekiwaniom, a także 
poprzez swoje rozwiązania zapewnia trwałość i istnienie ogrodów działkowych 
w przyszłości. Podkreślić należy, że w Okręgu Sudeckim pod obywatelskim 
projektem ustawy o ROD złożyło podpisy poparcia ponad 44.000 obywateli, a w 
całym kraju zebrano ponad 920.000 podpisów. 

Walne zebranie ROD „Barbara" w Boguszowie Gorcach wyraża 
stanowczy protest przeciwko projektom ustaw Prawa i Sprawiedliwości i Platformy 
Obywatelskiej, które w całości uznajemy za antyspołeczne i zmierzające 
w konsekwencji do zniszczenia ogrodów działkowych. Następstwa wejścia w życie 
tych ustaw odczuliby nie tylko działkowcy, ale również mieszkańcy miast, w których 
istnieją ogrody działkowe. Dlatego nasuwają się pytania: 

• Kto ma moralne prawo do przesądzania o tym, co dobre, a co złe dla 
działkowców ?! 

• Kto ma prawo likwidować ponad 110 letni ruch działkowy utworzony naszymi 
rękami i za nasze pieniądze ze składek członkowskich ?! 

• Kto ma prawo rozwiązywać legalnie istniejąca organizację zajmującą się 
pomocą działkowcom- czyli Polski Związek Działkowców ?! 

• Kto ma prawo nacjonalizować majątek będący własnością Związku, zatem 
działkowców i komu ma służyć nasz majątek po znacjonalizowaniu ?!. 



• Kto dąży do tego, aby podporządkować ogrody gminom i zniszczyć 
samorządność ogrodów ?! 

• Po co mamy demokrację ?!- bo rozwiązań proponowanych w projektach ustaw 
Solidarnej Polski i Platformy Obywatelskiej nie można nazwać 
demokratycznymi. 

W uzasadnieniu autorzy tych ustaw argumentują słuszność prowadzenia ogrodów 
przez gminy, przemilczając fakt, iż działkowców nie będą chroniły żadne przepisy 
zwalniające z podatków i opłat lokalnych, a opłaty związane z użytkowaniem działki 
wzrosną kilkunastokrotnie. Ten stan rzeczy jest obliczony na masowe porzucanie 
działek, gdyż nieliczni będą mogli ponieść ciężar kosztów utrzymania wspólnoty 
ogrodowej, w tym etatowych urzędników. W efekcie gminy zagarną tereny ogrodów 
działkowych, z których fortunę zrobią osoby z grona twórców projektów ustaw. 
Ponadto autorzy piszą wprost, że majątek likwidowanego PZD- powstały 
z naszego oszczędnego i racjonalnego gospodarowania- przejmie Skarb Państwa, co 
można odczytać jako akt zemsty narastającej od czasów stanu wojennego, kiedy nie 
zostaliśmy zdelegalizowani. 
Dlatego też- my działkowcy żądamy zachowania ogólnopolskiej organizacji, 
która będzie podejmowała wszelkie środki służące zabezpieczeniu praw swoich 
członków, a właśnie obywatelski projekt ustawy o ROD stwarza możliwość 
posiadania jednolitej reprezentacji działkowców. 

Walne zebranie ROD „Barbara" w Boguszowie Gorcach popierając 
obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, nie narzuconej 
przez partie polityczne- udziela również poparcia Krajowej Radzie PZD 
w dotychczasowej ofiarnej i skutecznej walce o utrzymanie ogrodów działkowych 
i Polskiego Związku Działkowców. 
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