
Stanowisko 

w sprawie poprawek do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych wniesionych przez Podkomisję Sejmu RP. 

Działkowcy zebrani w dniu 26 sierpnia 2013 roku na naradzie przedstawicieli 
zarządów ogrodów z terenu Nowego i Starego Sącza, Gorlic, Grybowa, Krynicy Zdrój i 
Limanowej po analizie zgłoszonych przez PO poprawek do projektu obywatelskiego 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uważamy, że niektóre poprawki są 
niekonstytucyjne a inne dowodzą o nieznajomości tematu. 
Obawiamy się, że uwłaszczenie działkowców na ziemi będącej w wieczystym użytkowaniu 
PZD jest rozwiązaniem niekonstytucyjnym polegającym na nadmiernej ingerencji 
ustawodawcy w prawa własności gmin. Może być powodem zaskarżenia całej ustawy i nie 
wejścia jej w życie w ustanowionym przez Trybunał Konstytucyjny czasie. 
Zapisane w aktach notarialnych prawo pierwokupu wieczystego użytkowania przez gminę za 
1 % wartości, daje gminom rękojmię do przywrócenia gruntu do gmin wykupując tytuł 
prawny a następstwem tego będzie likwidacja ogrodów działkowych. 
Nie zgadzamy się również z poprawionym zapisem w projekcie ustawy dotyczącym 
niekontrolowanego obrotu działkami. Obywatelski projekt zakładał, że przenoszenie praw 
i obowiązków wynikających z poszczególnych umów było uzależnione od zgody 
stowarzyszenia ogrodowego. Proponowane przepisy w tym względzie przez obywatelski 
projekt ustawy wynikały z konieczności kontroli obrotu działkami. Z chwilą ustanowienia 
wolnego obrotu działkami i nie zgłaszania ich zarządowi stowarzyszenia, zarządy nie 
będą miały rozeznania kto jest właścicielem danej działki. 
Do tej pory zarządy czuwały nad bezpieczeństwem działkowców i mienia działkowego 
przed złodziejami, narkomanami, pijakami i wandalami. Przy niekontrolowanym obrocie 
będzie to trudne. Przepis ten wprowadzi chaos w zarządzaniu ogrodem i nabywaniem 
działek przez osoby nie mające nic wspólnego z uprawą, a wyegzekwowanie postanowień 
regulaminu będzie niewykonalne. 
Następna poprawka nie do przyjęcia przez działkowców to poprawka w przepisach 
przejściowych. W myśl tej poprawki członkowie Związku a potem Stowarzyszenia mają 
ponownie pisemnie zgłosić swój akces przynależności. Swój akces zgłosiliśmy już raz. 
Nierealne są proponowane w przepisach przejściowych terminy wielokrotnego odbywania 
walnych zebrań. 
Uważamy, że poprawki projektu obywatelskiego dążą do pogorszenia warunków 
użytkowania działki i są realnym zagrożeniem dla istnienia ogrodów. 
My złożyliśmy podpis pod obywatelskim projektem bo treść artykułów odpowiada nam. 

Otrzymują; 
1. Prezes Rady Ministrów 
2. Przewodniczący Komisji Infrastruktury 
3. Przew. Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
4. Krajowa Rada PZD 

Lista z podpisami sygnatariuszy stanowiska w załączeniu. 


