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Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Szafirek" w Poznaniu zebrani na walnym zebraniu 

sprawozdawczym ogrodu z wielkim niepokojem odbierają stanowisko partii kierowanej przez Pana 

Premiera w sprawie przyszłości ogrodnictwa działkowego w naszym kraju zaprezentowane podczas 

debaty sejmowej przez posła Huskowskiego. Jako jedyna partia postawiła Platforma Obywatelska 

priorytet interesów gminy i Skarbu Państwa nad interesem działkowców i ogrodów działkowych. Nie 

leży w interesie działkowców odebranie im praw do majątku na działce, obciążenie działkowca 

opłatami za korzystanie z infrastruktury ogrodowej, którą wybudowaliśmy za własne pieniądze, a dziś 

mającej się stać własnością gminy. Nie podoba nam się liberalizacja warunków likwidacji ogrodów, 

zwłaszcza zapis umożliwiający zlikwidowanie ogrodów dla których miasta nie przewidziały miejsca w 

planach zagospodarowania. Czy mieszkańcy Warszawy, Wrocławia i innych wielkich miast mają 

zostać z woli PO pozbawieni prawa do posiadania działki, która jest często istotnym dorobkiem ich 

życia i jedyną szansą na odpoczynek na łonie natury? 

Panie Premierze, nie chcemy rozwiązań proponowanych przez posła Huskowskiego. Arogancja posła 

widoczna była w Sejmie podczas debaty o ogrodach działkowych i na spotkaniach przed debatą 

parlamentarną. Protestujemy przeciwko powtarzanemu przez posła Huskowskiego nazywaniu 

Projektu Obywatelskiego popartego przez 924 801 obywateli, w tym jak sam przyznał na spotkaniu 

z działkowcami w Środzie Wielkopolskiej także przez jego małżonkę, określeniem „tak zwany projekt 

obywatelski". Protestujemy przeciw twierdzeniom, że Trybunał Konstytucyjny nakazał rozwiązanie 

naszej organizacji. Upatrujemy w tym kroku zamiar odebrania działkowcom praw do terenów 

zajmowanych przez ogrody, ale także odebranie praw działkowcom, ponieważ nabyliśmy je wraz 

z przystąpieniem do Polskiego Związku Działkowców. Pytamy Pana Panie Premierze, czy w państwie 

prawa można rozwiązywać wbrew woli zainteresowanych samorządną, demokratyczną organizację 

pozarządową tylko dlatego, że skutecznie przeciwstawia się próbom wyrzucania ogrodów z polskich 

miast w interesie deweloperów i innych kół biznesowych. Czy naprawdę Platforma Obywatelska chce 

zostać „Platformą Deweloperską"? 

Panie Premierze , jest jeszcze czas na zrewidowanie radykalnych pomysłów posła Huskowskiego. 

Praca w komisjach sejmowych powinna przynieść uchwalenie dobrego prawa, mamy nadzieję przed 

20 stycznia 2014r. Działkowcy będą bacznie obserwować prace Sejmu i podziękują swoimi głosami 

partiom politycznym za ich postawę w nadchodzących wyborach. 
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