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Stanowisko 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego ROD „RÓŻANKA" w Kamiennej Górze 

w sprawie Obywatelskiego Projektu Ustawy 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 

My działkowcy ROD „Różanka" w Kamiennej Górze obradujących na Walnym 
Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 15.03.2013r. będąc zaniepokojeni i pełni obaw 
o przyszłość naszych ogrodów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w pełni ten Projekt 
popieramy. Z dużym uznaniem przyjęliśmy zgłoszony w Sejmie RP Obywatelski Projekt 
Ustawy. Uważamy, że zapisy zawarte w tym projekcie w pełni gwarantują nam możliwość 
dalszego korzystania z działek i ogrodów. Umożliwiają nam pełne korzystanie z wcześniej 
nabytych praw, poszanowania własności indywidualnych działkowców jak i zbiorowej 
ogrodów. Nie zgadzamy się, aby wbrew obowiązującej konstytucji ktoś za nas decydował, 
co do możliwości zrzeszania, jak i tworzenia związków, a wewnątrz związku, jakie tworzyć 
struktury. W pełni popieramy Polski Związek Działkowy i nie wyobrażamy sobie, 
aby w przyszłości nie było związku o zasięgu ogólnokrajowym. Dowodem na poparcie 
zgłoszonego do Sejmu projektu jest zebranie przez nasz ogród ponad 1,1 tys. podpisów 
poparcia, które wraz z innymi z całej Polski zostały złożone w Sejmie. Nie chcemy, aby nas 
ktokolwiek pseudo uszczęśliwiał, a o takim uszczęśliwianiu dowiadujemy się 
z proponowanych rozwiązań zawartych w projekcie Pana S. Huskowskiego z PO. Zawarte 
w tym projekcie rozwiązania takie jak; 

1. Nacjonalizacja własności działkowej w ogrodach i w związku 
2. Wprowadzenie opłat od gruntów oraz podatków od altan i budynków wspólnych 
3. Pozbawienie wieczystego prawa do gruntów 
4. Pozbawienie prawa do odszkodowań w wyniku likwidacji ogrodów 
5. Wprowadzenie opłat za korzystanie z sieci energetycznej i wodociągowej 

wcześniej znacjonalizowanej (wybudowanej z wpłat działkowców i przy 
zaangażowaniu działkowców w budowę) 

6. Możliwość rozwiązania umowy dzierżawnej przez jedną stronę bez odszkodowań 
7. Całkowitego podporządkowania ogrodów gminom włącznie z możliwością 

przejęcia zarządzania 



Tylko na podstawie tych kilku przytoczonych rozwiązań wyrażamy pełną dezaprobatę 
projektu PO. Podobne rozwiązania do projektu PO są w projekcie Solidarnej Polski. 
Uważamy, że Posłowie RP po wnikliwym zapoznaniu się z wszystkimi projektami poprą 
Obywatelski Projekt Ustawy i uchwalą go tak, aby stał się obowiązującym prawem 
dla działkowców. 
Nie wyobrażamy sobie, aby Posłowie w demokratycznym Państwie zagłosowali przeciwko 
milionowi rodzin działkowców. 

Do wiadomości: 
1. a/a 
2. Wszystkie Kluby Poselskie 
3. Krajowa Rada Warszawa 
4. Okręgowy Zarząd Szczawno Zdrój 

Z poważaniem 
Działkowcy 


