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Walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 

Stanisława Staszica w Czarnkowie z dnia 20 kwietnia 2013 roku. 

Członkowie PZD uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Staszica w Czarnkowie 
obradującego w dniu 20 kwietnia 2013 roku zapoznani z założeniami obywatelskiego 
projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i projektem ustawy Platformy 
Obywatelskiej o ogrodach działkowych stwierdzamy: 

1. Opowiadamy się za uchwaleniem obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych, gdyż stanowi on kompleksową regulację funkcjonowania 
ogrodnictwa działkowego, godzi postulaty Trybunału Konstytucyjnego, w 
szczególności swobodę zrzeszania, pluralizm w prowadzeniu ogrodów oraz 
poszanowanie praw właścicieli nieruchomości, z potrzebą ochrony praw 
działkowców oraz istnienia ogrodów. Projekt tej ustawy gwarantuje nam 
działkowcom przede wszystkim: 

• zachowanie prawa do działki, 
• zachowanie zwolnienia z czynszu dzierżawnego, 
• zachowanie własności majątku na działce , 
• zachowanie zwolnienia z podatków, 
• zachowanie charakteru i funkcji ROD, 
• pełną swobodę zrzeszania, 
• odszkodowanie i działkę zamienną przy likwidacji ROD. 

Jest to projekt, który powstał w środowisku działkowców, który jak wspomniano 
wcześniej z jednej strony spełnia w całości wszystkie wymogi postawione przez 
Trybunał Konstytucyjny, a z drugiej strony zachowuje prawa do działki, jakie dzisiaj 



mają działkowcy. Projekt uzyskał status projektu obywatelskiego i zyskał poparcie 
924.801 osób obywateli tego kraju. Nasz projekt nie wprowadza w ogrodach 
rewolucji, ale umożliwia ewolucyjne podejmowanie decyzji co do sposobu dalszego 
funkcjonowania każdego ogrodu i te decyzje co jest nie bez znaczenia pozostawia do 
uznania samych działkowców. 

2. Bulwersuje nas działkowców projekt ustawy Platformy Obywatelskiej o 
ogrodach działkowych, a uchwalenie ustawy o proponowanej przez Platformę 
Obywatelską treści oznacza w praktyce koniec ogrodów działkowych w Polsce. 
Projekt ten funduje nam działkowcom: 

• odebranie dotychczasowych praw zwłaszcza do gruntu i 
własności majątku na działce, 
• odebranie prawa do bezczynszowego korzystania z terenów 
stanowiących własność gminy lub państwa, 
• komunalizację lub nacjonalizację prywatnej własności na 
działkach - brak odrębnej własności naniesień i nasadzeń, 
• likwidację Polskiego Związku Działkowców, 
• nacjonalizację majątku organizacji pozarządowej na szczeblu 
krajowym, okręgowym i ogrodowym w tym budynków i środków na 
rachunkach, 
• komunalizację lub nacjonalizację infrastruktury na ogrodach, 
• obciążenie opłatami za korzystanie z istniejącej dziś 
infrastruktury ogrodowej, 
• podporządkowanie ogrodów właścicielom terenów 
• liberalizację warunków likwidacji ogrodów i inne. 

Myśleliśmy, że bezpowrotnie minęły już czasy , w których władza wie lepiej co 
jest dobre dla obywatela, ale przedstawiony projekt ustawy Platformy Obywatelskiej 
każe nam zwątpić, że ten czas już rzeczywiście minął. My działkowcy pytamy wprost, 
jak to się dzieje, skoro milion zainteresowanych wypowiada się za rozwiązaniem 
zgodnym z konstytucją i interesem obywateli, to dlaczego politycy chcą inaczej? Jaki 
mają interes, aby na siłę nas uszczęśliwiać, działać wbrew obywatelom, wbrew 
własnym wyborcom? 

Nasze stanowisko kierujemy do wiadomości Premiera RP Donalda Tuska, 
Przewodniczących Klubów Parlamentarnych, Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w 
Pile oraz do Eugeniusza Kondrackiego Prezesa Krajowej Rady Polskiego Związku 
Działkowców. 
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