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Sprawozdawczego ROD o „Odpoczynek" we Wrocławiu z dnia 
15.05.2013r. w sprawie propozycji do projektu ustawy o ogrodach 
działkowych autorstwa zespołu posłów Platformy Obywatelskiej 
pod kierunkiem Posła Stanisława Huskowskiego. 

My działkowcy ROD „Odpoczynek" we Wrocławiu zebrani na walnym zebraniu 
sprawozdawczym stwierdzamy, że propozycje zespołu posłów Platformy Obywatelskiej pod 
kierunkiem Posła Stanisława Huskowskiego zmierzają do: 
- odebrania działkowcom dotychczasowych praw, zwłaszcza do gruntu i własności na działce 
- odebrania działkowcom prawa do bezczynszowego korzystania z terenów stanowiących 

własność gminy lub państwa 
- komunalizacji lub nacjonalizacji prywatnej własności na działkach- brak odrębnej własności 

naniesień i zasadzeń 
- likwidacja Polskiego Związku Działkowców 
- nacjonalizacja majątku organizacji pozarządowej na szczeblu krajowym, okręgowym 

i ogrodowym w tym budynków, środków na rachunkach, a nawet kosiarek i sekatorów 
- komunalizacji lub nacjonalizacji infrastruktury w ogrodach. 
- obciążenie działkowców opłatami za korzystanie z istniejącej dziś infrastruktury ogrodowej 
- podporządkowanie ogrodów właścicielom terenów ( gminom, urzędom miast) 
- odebranie ochrony prawnej działkowcom z ogrodów objętych roszczeniami - ciągu 2-ch lat 

wszystkie mogą być zlikwidowane bez odszkodowań 
Jesteśmy zbulwersowani, tym co prezentują posłowie Platformy Obywatelskiej szczególnie 
poseł Huskowski i członkowie jego zespołu opracowujący projekt ustawy o ogrodach 
działkowych. 
Na spotkaniach z działkowcami posłowie PO dezawuują podpisy pod obywatelskim 
projektem ustawy o rodzinnych działkowych. Twierdzą jakoby ludzie nie wiedzieli, pod czym 
się podpisują. Jest to zwykła arogancja posłów PO i te słowa wywołują gwałtowne reakcje 
wśród działkowców, którzy są na tych spotkaniach. 
Działkowcy ROD „Odpoczynek" absolutnie nie godzą się by pielęgnowane i rozbudowywane 
przez dziesiątki lat ogrody działkowe w wyniku pomysłów części posłów Platformy 
Obywatelskiej uległy całkowitej likwidacji. 
Nie godzimy się także na takie propozycje aby to co zostało wybudowane przez 
działkowców i za pieniądze samych działkowców padło w ruinę i zapomnienie. 
Uważamy, że propozycje zespołu posłów Platformy Obywatelskiej są antyrodzinne, są 
zaprzeczeniem ideałów solidarności ludzkiej i samorządności społecznej 
Działkowcy ROD „Odpoczynek" zwracają się do posłów Platformy Obywatelskiej o 
zaprzestanie prac nad projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, gdyż 
dotychczasowe propozycje są niehumanitarne wbrew potrzebom społecznym. 



Równocześnie zwracamy się do posłów o włączenie się do ogólnokrajowej akcji poparcia 
obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych pod którym podpisało 
się niemal 1 milion obywateli naszego Państwa, a więc niemal wszyscy polscy działkowcy. 
Szczególnie my Wrocławianie jesteśmy zawiedzeni postawą posła Stanisława Huskowskiego, 
Marka Łapińskiego ,Ewy Wolak (posłów z Wrocławia i Dolnego Śląska) oraz pozostałych 34 
posłów, którzy podpisali projekt ustawy posła Huskowskiego 
Mamy nadzieję, że w klubie PO i całym Sejmie nie będzie on miał więcej zwolenników 
wywłaszczania działkowców 
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