
Rzeszów, 17.04.2013 r. 

Do Premiera RP Pana Donalda Tuska 

Do Marszałek Sejmu RP Pani Ewy Kopacz 

Do Parlamentarzystów na Sejm RP z Małopolski 

Stanowisko 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ROD „ Przegorzaty " w Krakowie 

Szanowni Państwo, 
Podczas bieżącego posiedzenia Sejmu RP zapoznają się Państwo z czterema projektami 

ustaw o ogrodach działkowych. Propozycje przedstawiają odmienny pogląd na przyszłość ogrodów 

działkowych w Polsce. 

Projekt ustawy o ogrodach działkowych przygotowany przez zespół posłów PO pod 

kierownictwem Pana Stanisława Huskowskiego zakłada likwidację PZD i wszystkich struktur 

organizacyjnych, w tym ogrodowych. Oznacza to wygaśnięcie praw do gruntów, na których leżą 

ogrody działkowe, znacjonalizowanie infrastruktury ogrodowej, zniesienie praw do użytkowania 

działki i własności na działce. Konieczne będzie utworzenie stowarzyszenia na każdym ogrodzie, 

które zawrze z właścicielem gruntu umowę na prowadzenie ogrodu, za którą działkowcy będą 

uiszczali opłaty. Projekt zakłada też, w przypadku roszczeń do gruntów, likwidację ogrodu bez 

zapewnienia odszkodowania za naniesienia i nasadzenia na działkach. Te zapisy oddają los 

działkowców w ręce gmin i skarbu państwa, wprowadzą chaos i destabilizację oraz doprowadzą do 

likwidacji wielu ogrodów działkowych. Dlatego zapisy projektu ustawy o ogrodach działkowych 

PO są dla nas nie do przyjęcia. 

Wśród czytanych projektów znajduje się także obywatelski projekt ustawy o rodzinnych 

ogrodach działkowych, złożony w Sejmie RP z 924 801 podpisami poparcia. Projekt ten zachowuje 

dotychczasowe prawa działkowców oraz funkcjonowanie ogrodów, z zastosowaniem wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie kwestionowali 

przywilejów tj. zwolnień podatkowych, prawa do działki, zachowania własności na działkach czy 

odszkodowania z tytułu likwidacji ogrodu, dlatego zapisy te znajdują się również w projekcie 

ustawy o ROD. Projekt tej ustawy pozwala na wolność zrzeszania i reguluje wszystkie kwestie 

związane z funkcjonowaniem ogrodów działkowych. Obywatelski projekt ustawy o ROD chroni 

ogrody działkowe i działkowców, dlatego go popieramy i prosimy Państwa o głosy poparcia jako 

obywatele i działkowcy. 

Uczestnicy zebrania, członkowie ROD „ Przegorzaty " w Krakowie - lista w załączeniu. 



J 
Rzeszów, 20 kwietnia 2013 r. 

Sygnatariusze Stanowiska 

uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD „ Przegorzaly " w Krakowie 
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