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Uczestnicy Walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„ Relaks" w Zamościu, zgromadzeni w dniu 18 kwietnia 2013 roku, 

po wnikliwej analizie projektu ustawy o ogrodach działkowych opracowanego przez 
zespół pasła Stanisława Huskowskiego, stwierdzamy, Ze zapisy wspomnianego projektu nie 
zostały stworzone w trosce o rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce, lecz z myślą o 
pozbawieniu działkowców dotychczasowych praw. 

Projekt PO to nie jest projekt ustawy o ogródkach działkowych, to jest projekt ustawy 
deweloperskiej. Ten projekt pozbawia radykalnie uprawnień wszystkich działkowców, nie tylko 
PZD. Dlatego jesteśmy przeciwni temu projektowi. 

Skutkiem wejścia w Zycie proponowanych przez Platformę Obywatelską rozwiązań 
prawnych może być tylko likwidacja ogrodów działkowych. Nałożenie opłat za korzystanie z 
terenów przez działkowców, których wysokość będzie ustalana w oparciu o rynkową wartość 
gruntu, obciążenie działkowców podatkiem od altan i budynków na terenie ogrodu, spowoduje 
obciążenia finansowe, którym w wielu przypadkach nie podołają działkowcy, zwłaszcza emeryci, 
có w krótkim czasie doprowadzi cfo opuszczenia działek i wymierania ogrodów. 

Jest to poważne źródło niepokoju, stresów i obaw o przyszłość naszych ogrodów działkowych. 
A my chcemy tylko nasze działki w spokoju i poczuciu bezpieczeństwa uprawiać i cieszyć się tym 
co na nich rośnie, co się na nich znajduje, a nie drżeć o jutro. 

Ogrody działkowe to przecież tereny zielone, stanowiące doskonałą pomoc socjalną oraz są 
miejscem wypoczynku całych rodzin, emerytów, ludzi pracy, dodajmy, ludzi najbiedniejszych. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Premiera o wsparcie naszego obywatelskiego 
projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Projekt ten spełnia oczekiwania społeczności działkowej, zabezpiecza interesy i prawa 
działkowców oraz ponad 120 - letni dorobek wielu pokoleń działkowców, z jednoczesnym 
poszanowaniem zasad zawartych w Konstytucji RP i Innych aktach prawnych oraz uwzględnia 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2011 roku. 
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