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Stanowisko instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej z narady 
w dn. 10.04.2013r. w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych 

autorstwa Platformy Obywatelskiej 

Z dniem 22 marca 2013r. na stronach internetowych Sejmu RP zamieszczony 
został projekt ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Platformy Obywatelskiej. 
Działkowcom już od dawna wiadome było. że partia rządząca nie patrzy na nich 
przychylnym okiem. Niestety lektura projektu złożonego w Sejmie daje temu 
świadectwo i nie napawa optymizmem. Potwierdza się, że głównym celem i motorem 
działania partii rządzącej w zakresie ogrodnictwa działkowego jest dążenie do 
uwolnienia terenów znajdujących się pod ROD. 

W projekcie próżno szukać przepisów zapewniających poszanowanie słusznie 
nabytych przez działkowców praw. zapisów gwarantujących REALNĄ możliwość 
sprawnego zarządzania ogrodami czy choćby dotyczących reprezentacji środowiska 
działkowców. Niczego takiego nie znajdziemy. Zamiast tego natkniemy się na 
przepisy likwidujące Polski Związek Działkowców, nacjonalizujące majątek 
działkowców zgromadzony na przestrzeni kilkudziesięciu lal (nic tylko infrastrukturę 
i części wspólne, lecz także prywatną własność działkowców na indywidualnych 
działkach!) czy propozycje zmierzające do paraliżu funkcjonowania ogrodów na 
terenie całego kraju. 

Przysłowiowym ..gołym okiem" widać nieżyciowość tych regulacji. 
Najlepszym przykładem są choćby przepisy dotyczące zarządzania ogrodem. Funkcję 
tę mają pełnić stowarzyszenia, które zbiorą poparcie co najmniej połowy działkowców 
z terenu ogrodu. Określone jest także kworum potrzebne do przeprowadzenia 
inwestycji (połowa działkowców) czy ustalenia regulaminu ogrodu (tutaj jest ono 
jeszcze wyższe, wynosi aż 2/3 działkowców!). Każdy, kto choć raz był na walnym 
zebraniu w ogrodzie wie. jak niska jest na nich frekwencja. Pomimo wysyłanych 
każdemu indywidualnych zaproszeń przybywa na nie najczęściej zdecydowanie mniej 
niż połowa użytkowników działek. Wniosek nasuwa się sam. Kwora proponowane 
przez PO będą oznaczać sparaliżowanie i zahamowanie funkcjonowania znacznej 
większości ROD. Jeżeli dodamy do tego możliwość rozwiązania przez właściciela 
gruntu umowy o prowadzenie ogrodu w przypadku np. nieuchwalenia regulaminu 
nasuwające się wnioski są dla działkowców jeszcze bardziej drastyczne 
w ewentualnych skutkach. 

Przewidując likwidację PZD. Platforma zakłada również nacjonalizację jego 
majątku. Te zaś jego składniki, które znajdują się w granicach ogrodu, stają się 
własnością właściciela gruntu! Jako że projekt nie przewiduje odstępstwa od tej 



zasady - dotyczy to także indywidualnego majątku każdego z działkowców. 
Właściciel gruntu staje się jednocześnie właścicielem wszystkiego, co na tym gruncie 
się znajduje. Abstrahując już od jawnej niesprawiedliwości tych rozwiązań, w takim 
przypadku wątpliwa staje się także kwestia odszkodowań w przypadku likwidacji 
ogrodów. Logicznym następstwem zaistniałej sytuacji byłoby bowiem wówczas 
egzekwowanie od właściciela gruntu odszkodowania za to, czego sam jest 
właścicielem! Czy po partii rządzącej można było spodziewać się stworzenia tak 
absurdalnych przepisów? Jako działkowcy z kilkudziesięcioletnim stażem jesteśmy 
oburzeni takim nas traktowaniem! 

Nie można zgodzić się na to. by w demokratycznym państwie prawa w życie 
wchodziły podobne przepisy, prowadzące do odebrania ludziom ich własności 
w świetle prawa! Nie możemy zgodzić się na to, by pieniądze i tereny stały się 
ważniejsze niż poszanowanie prawa, zasady współżycia społecznego czy wreszcie 
społeczna sprawiedliwość! Stanowczo sprzeciwiamy się projektowi Platformy 
Obywatelskiej, jako dążącemu do likwidacji ogrodów działkowych i spieniężenia 
gruntów, z całkowitym pominięciem praw ponad miliona polskich działkowców! 

Kielce, dn. 10.04.2013r. 

Instruktorzy SSI 

z województwa świętokrzyskiego 

(lista podpisów w załączeniu) 


