
Kraków, 10.04.2013 r. 

Stanowisko 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego 

ROD „KAPRI Wierzchowie" w Wierzchowin z. dnia 10 kwietnia 2013 r. 

w sprawie negatywnej oceny projektu ustawy PO 

Pan Premier RP Donald Tusk, 
Pani Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz 

Przewodniczący Klubów Par lamentarnych, 

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie konstytucyjności ustawy 

o rodzinnych ogrodach działkowych, z dniem 21.01.2014 r. przestaną obowiązywać dotychczasowe 

zapisy. Do tego momentu Sejm RP otrzymał czas na ustanowienie nowego prawa. Na dzień 

dzisiejszy znajdują się w Sejmie RP cztery projekty ustaw dotyczące ogrodnictwa działkowego. 

Niepokojące w swojej treści są propozycje ustaw złożone przez Pana Posła Andrzeja Derę 

z Solidarnej Polski oraz Pana Posła Stanisława Huskowskiego z Platformy Obywatelskiej. 

Ten pierwszy w swoim projekcie szuka sposobu na usankcjonowanie w ogrodach działkowych 

zamieszkiwania i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, a przecież nie jest to rola 

ogrodów działkowych. Natomiast propozycje zespołu Platformy Obywatelskiej zakładają 

czasowość ogrodów działkowych, podatki, opłaty i wreszcie komunalizację infrastruktury 

ogrodowej. Projekt ten zupełnie nie zauważa, że ogrody powstawały na nieużytkach, niekiedy na 

wysypiskach śmieci, a teraz są pięknymi oazami zieleni, z pełnym uzbrojeniem terenu. Mamy 

świadomość, że tak przygotowany teren nie umknie oczom developerów, że jest to przyczyna, dla 

której oba przytoczone projekty chcą likwidacji Polskiego Związku Działkowców i wszystkich 

struktur organizacyjnych. Poniesie to za sobą wiele niekorzystnych dla działkowców konsekwencji 

- utratę tytułu prawnego do gruntu, konieczność zawierania nowych umów oraz pozbawienie prawa 

działkowców do naniesień i nasadzeń, które przejdą na własność właściciela gruntu, pozbawienie 

działkowców wpływu na zarządzanie ogrodem. 

Pragniemy Państwa przekonać, że ogrody działkowe to bardzo wartościowe enklawy 

zieleni, które nie tylko wpływają korzystnie na środowisko, ale także mają zbawienny wpływ na 

społeczeństwo, a dla wielu są nadal wsparciem socjalnym. Dlatego wyrażamy swój niepokój 

o przyszłość ogrodów, który wzbudziły w nas powyższe propozycje. Prosimy Państwa 

o rozważne i przemyślane decyzje w kwestiach ważnych dla społeczeństwa polskiego. 
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