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Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Malborku 

w sprawie: uwłaszczenia działkowców i poprawek wnoszonych przez 
posłów PO do obywatelskiego projektu Ustawy o ogrodach 
działkowych. 

Prezesi ROD w Malborku na swoim posiedzeniu w dniu 5 września 2013 roku 
zapoznali się z informacjami dotyczącymi aktualnego przebiegu prac nadzwyczajnej 
podkomisji sejmowej zajmującej się rozpatrzeniem zgłoszonych projektów ustaw 
o ogrodach działkowych. 

Ze zdumieniem przyjęliśmy do wiadomości fakt, że obywatelski projekt ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych popierany przez działkowców nagle stał się 
przedmiotem wielu radykalnych cięć, przeróbek, a istotne propozycje i rozwiązania 
projektu obywatelskiego są eleminowane i zastępowane pomysłami posłów PO 
którzy mają większość we wspomnianej podkomisji i przegłosują każdą poprawkę. 

Przykładem powyższch działań posłów PO jest art.32, w którym to wprowadzono ideę 
uwłaszczenia działkowców. W Malborku na 12 ROD o powierzchni 140 ha i 3278 
działek rodzinnych w użytkowaniu wieczystym PZD znajduje się 8 ha na których 
funkcjonuje 210 działek rodzinnych (co stanowi 6% powierzchni ogrodów w Malborku). 
Zatem 11 ROD położonym na terenie Malborka nie mają co liczyć na żadne 
uwłaszczenie. 

Wprost uwierzyć nie możemy,że władza zrobi co zechce, że władza działa przeciwko 
nam, że chce zniszczyć ponad 120-letnią tradycję ogrodnictwa działkowego. 
W dodatku obecny projekt PO zakłada niekontrolowany przez stowarzyszenia 
ogrodowe obrót działkami. Kto kupi wiele działek?Przecież nie emeryt, rencista 
czy obywatel pozbawiony pracy. 

W całej rozciągłości popieramy stanowisko jaki zajął Pan na spotkaniu z działkowcami 
w ROD im.Waszyngtona w Warszawie w dniu 15 czerwca 2013 roku o którym informowały 
media,a na którym Pan oświadczył,że działkowcy nie zostaną pozbawieni swoich praw, 
że nie muszą się martwić o działki i ogrody oraz o swoją organizację-Polski 
Związek Działkowców, który nie zostanie zlikwidowany. 
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