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Sędziszów Młp., 18 kwietnia 2013 r. 

Stanowisko 
uczestników walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD 

w ROD „Szarotka" w Sędziszowie Młp. w sprawie projektu ustawy 
o ogrodach działkowych autorstwa grupy posłów Platformy Obywatelskiej 

Uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym członkowie PZD -
działkowcy z ROD „Szarotka" w Sędziszowie Młp. - stwierdzają, że projekt 
ustawy o ogrodach działkowych przygotowywany przez grupę posłów 
Platformy Obywatelskiej zmierza wprost do likwidacji większości ogrodów 
działkowych. 

Propozycje do nowej ustawy nijak się mają do hasła PO głoszonego tuż 
po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w dniu 11 lipca 2012 r.: 
„działkowcom nie stanie się krzywda". Nie sposób uważać za korzystne dla 
działkowców wygaszenie praw posiadanych dotychczas do działek w ROD i 
zastąpienie ich odpłatnymi umowami o charakterze czasowym (z możliwością 
wcześniejszego wypowiedzenia przez właściciela gruntu), nacjonalizację 
majątku działkowców i nałożenie na działkowców opłat za korzystanie z 
gruntów ROD, ustalanych w oparciu o ich rynkową wartość. Nie do przyjęcia 
jest także proponowana likwidacja pozarządowej organizacji działkowców, 
przejęcie jej majątku przez państwo i utworzenie tzw. Krajowego Funduszu 
Ogrodowego o niezbyt jasnych kompetencjach. 

Uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego uważają, iż projekt ustawy o 
ogrodach działkowych konstruowany przez Platformę Obywatelską jest 
aspołeczny, a konsekwencje jego ewentualnego przyjęcia przez Sejm będą 
tragiczne dla ogrodów działkowych i działkowców. Od posłów rządzącego 
ugrupowania oczekujemy wzięcia pod uwagę opinii blisko milionowej części 
społeczeństwa popierającej obywatelski projekt ustawy o ROD. 

Z poważaniem 
Uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego 

(podpisy sygnatariuszy w załączeniu) 

Otrzymuje: 
Marszałek Sejmu RP 
Prezes Rady Ministrów RP 



Sygnatariusze stanowiska w sprawie projektu ustawy o ogrodach 
działkowych autorstwa posłów PO o cL Oli -v< 
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