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STANOWISKO 
WALNEGO ZEBRANIA ROD "OŚWIATA" WE WROCŁAWIU 

WS. PROJEKTU NOWEJ USTAWY, 
DOTYCZĄCEJ OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, 

PRZYGOTOWANEJ PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11. lipca 2012 roku, 

stwierdzającym niezgodność z Konstytucją RP, Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 

dnia 8 lipca 2005 roku, W A L N E ZEBRANIE Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Oświata" 

we Wrocławiu wyraża swoje pełne poparcie dla nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach 

Działkowych przygotowanej przez Polski Związek Działkowców oraz jednocześnie 

kategorycznie odrzuca projekt zespołu parlamentarzystów klubu: Platforma 

Obywatelska pod kierunkiem pana posła Stanisława Huskowskiego. 

Ogrody Działkowe powstały z myślą o zwykłych ludziach, którzy 

na własnej działce mogą odpocząć, spędzić czas z rodziną oraz uzyskać plony w postaci 

wysokiej jakości warzyw i owoców, wolnych od pestycydów, środków ochrony. 

Nie można nie wspomnieć, że od samego początku Ogrody Działkowe były formą pomocy 

najuboższym członkom społeczeństwa. Do dnia dzisiejszego to właśnie oni, najbiedniejsi 

(emeryci 42,07%, renciści - 11,23%, bezrobotni - 4,21%) oraz najgorzej zarabiający Polacy 

(ponad 42% Działkowców) korzystają z możliwości jakie dają Ogrody Działkowe. 

Rodzinne Ogrody Działkowe w całej swojej historii nigdy nie były 

i z pewnością nigdy nie będą ciężarem dla Państwa Polskiego. Trybunał Konstytucyjny z 

całą mocą wyraził aprobatę dla realizowanych przez nie celów i wartości w tym: 

możliwości aktywnego wypoczynku, połączonego z kontaktem z naturą, edukacją 

ekologiczną i uzyskiwaniem własnych plonów, integracji rodzin i społeczeństwa, 

aktywizacji ludności, rewitalizację zdegradowanych terenów, podnoszenia walorów 

ekologicznych miast i zwiększanie terenów zielonych. 

W związku z zakwest ionowaniem przez Trybunał Konstytucyjny Ustawy o Ogrodach 

Działkowych z dnia 8 lipca 2005, Polski Związek Działkowych w ramach Projektu 

Obywatelskiego przedstawił własną propozycję nowej Ustawy o Ogrodach Działkowych. 

Projekt PZD zapewnia kompleksową i w całości kompletną regulację prawną Ogrodów 
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Działkowych oraz przyporządkowuje je do stałych elementów infrastruktury miejskiej, która 

służy wszystkim mieszkańcom. Projekt ten zakłada m in.: 

• utrzymanie wszystkich praw obecnie przysługującym Działkowcom, zwłaszcza do wolności 

zrzeszania się 

• respektowanie praw nabytych przez Działkowców w rozumieniu dotychczas 

obowiązujących przepisów 

• pełną ochronę prawną z możliwością zaskarżenia decyzji stowarzyszenia do sądu 

powszechnego 

• ochronę prawa własności Działkowców do majątku zainwestowanego na gruntach Ogrodów 

Działkowych, w tym nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce 

• utrzymanie wypłaty odszkodowań za nasadzenia, urządzenia i obiekty, znajdujące się na 

działce dla Działkowców w momencie likwidacji działki lub wygaśnięcia praw do jej 

użytkowania 

• zachowanie korzystnych dla Działkowców rozwiązań podatkowych wraz ze zwolnieniem ich 

z podatków i opłat za użytkowanie działek (gdy stowarzyszenie ogrodowe nie podlega 

takim opłatom) 

• równe prawa Działkowców do wpływu na zarządzanie ROD 

• utrzymanie statusu ROD jako terenów zielonych 

Walne Zebranie członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Oświata" uznaje projekt 

Nowej Ustawy o Ogrodach Działkowych za kompleksowe i kompletne rozwiązanie prawne 

korzystne dla wszystkich Działkowców i popieramy go w całym jego brzmieniu. 

Projekt posłów Platformy Obywatelskiej RP uważamy natomiast 

za szkodliwy dla Działkowców, Ogrodów Działkowych a w konsekwencj i ze względu na 

wartości i cele real izowane przez Ogrody, także dla Polski. 

Absolutnie niedopuszczalne jest wygaszenie wcześniej nabytych przez Działkowców 

praw użytkowania działek , zmierzające do wywłaszczenia ich z posiadanych ogrodów , a 

także narzucanie przez gminy umów najmu w/g wysokich cen rynkowych. Z całą pewnością 

przełoży się to na horrendalne podwyżki opłat użytkowania działek oraz późniejszą l ikwidację 

ogrodów na rzecz bardziej dochodowych dla gminy tzw. celów publicznych. Oburzająca jest 

propozycja odebrania całego majątku PZD , wszelkich praw do infrastruktury ogrodowej oraz 
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l ikwidacja tej niezależnej pozarządowej organizacji , która przez ponad 30 lat swojego istnienia 

wniosła potężny wkład dla dobra społeczeństwa , zwłaszcza miejskiego , dając ucieczkę od 

zgiełku i umożliwiając Działkowcom prawdziwy kontakt z naturą , wypoczynek i rekreację . 

Proponuje się , aby majątek PZD, który jest dobrem wszystkich Działkowców przenieść na tzw. 

Fundusz Krajowy o nieznanych zasadach funkcjonowania . W ten sposób PZD traktuje się , 

jakby jej majątek pochodził z przestępstwa. 

Projekt posłów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem posła Stanisława 

Huskowskiego uważamy w całości za niedopuszczalny. 

Walne Zebranie ROD "Oświata" we Wrocławiu w pełni wyraża aprobatę dla 

Obywatelskiego Projektu Ustawy o Ogrodach Działkowych i jednocześnie zwraca się do 

wszystkich klubów parlamentarnych o jego poparcie. 

Uczestnicy Walnego Zebrania /108 podpisów/ 

Przewodnicząca Przewodniczący Prezes 

Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania ROD " Oświata 

Elżbieta Sowula Ryszard Wojciechowski Karol Pacanowski 

Wrocław . dn. 13.04.2013r 

Otrzymują: 
1. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent RP 
2 Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów RP 
3. Pani Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu RP 
4. Pan Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP 
5. Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 
6. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 
7. Klub Parlamentarny Ruch Palikota 
8. Klub Parlamentarny PSL 
9. Klub Parlamentarny SLD 

10. Klub Parlamentarny Solidarna Polska 
11. OZ PZD we Wrocławiu 
12. KR PZD w Warszawie 
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