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Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku obradujący wraz z Okręgową Komisją Rewizyjną  

i Okręgową Komisją Rozjemczą na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2013 r.  z uwagą i 

niepokojem śledzi postępy prac podkomisji nadzwyczajnej zajmującej się nową ustawą o 

ogrodnictwie działkowym. 

Wydawało się, że publiczna deklaracja Premiera o tym, że punktem odniesienia dla 

posłów PO w pracach nad tą ustawą będzie projekt obywatelski przedłożony przez PZD a 

ewentualne poprawki będą miały na celu zabezpieczenie poprawności legislacyjnej ustawy 

tak, aby nie było do niej zastrzeżeń po ewentualnym zaskarżeniu do Trybunału 

Konstytucyjnego. Można było przypuszczać, że nie jest to deklaracja wynikająca z kalkulacji 

poparcia wyborczego, ale świadome docenienie społecznej roli jakie pełnią Rodzinne Ogrody 

Działkowe kultywujące wieloletnią tradycję ogrodów pracowniczych zarówno dla rodzin jak i 

lokalnych społeczności.  

Tymczasem w trakcie prac podkomisji nadzwyczajnej poprawkami zmieniono logikę 

całej ustawy i charakter proponowanych w niej rozwiązań. Nie dziwi nas postawa posłów z 

ugrupowań spychanych na margines społecznego poparcia i tych, którzy na uwłaszczeniu 

działek chcą się dorobić, ale dziwi i wywołuje sprzeciw postawa posłów Platformy 

Obywatelskiej, których działalność w podkomisji nosi znamiona sabotażu wobec deklaracji 

Premiera a także rujnuje wizerunek PO w wielosettysięcznej rzeszy działkowców. 

Ideą przedstawionego przez PZD obywatelskiego projektu ustawy jest zapewnienie 

stabilnego użytkowania działek przez tych działkowców, którzy postępują na nich zgodnie z 

regułami regulaminu ROD. Zdajemy sobie sprawę, że wśród działkowców są również osoby 

dysponujące znacznymi środkami, zdolne wykupić działki od tych, dla których źródłem 

utrzymania jest w większości niewielka emerytura, a praca na działce nieraz jedynym źródłem 

radości i aktywności fizycznej. 

To z ich składek były dotacje na budowę infrastruktury ogrodowej, bo dla nich ich 

macierzyste zakłady pracy i władze terytorialne udzielały wsparcia, w tym finansowego, na 

zagospodarowanie działek. Przed uwłaszczeniem należałoby dokonać wyceny działki, 

określić wartość zaległego podatku od nieruchomości w przypadku istnienia na niej budowli i 

urządzeń, które wykraczają poza ramy określone w regulaminie, a także określić 

zobowiązania właścicieli w stosunku do ogółu społeczności działkowców.  

W ogóle problem uwłaszczenia działkowców stanowi odrębną materię prawną i w 

całej rozciągłości popieramy złożoną w tej sprawie deklarację Krajowej Rady PZD o 



 

 

konieczności stworzenia odrębnej ustawy w zakresie uwłaszczenia przy współpracy z 

środowiskiem działkowców. 

Wyrażamy przekonanie, że wnoszone głównie przez posłów Platformy Obywatelskiej 

zmiany nie są stanowiskiem Klubu Parlamentarnego i nie są konsultowane z Rządem, 

stanowią jedynie odzwierciedlenie lobby działającego na rzecz zawłaszczenia przez część 

działkowców majątku, który w wielu przypadkach został uzyskany z pominięciem prawa 

działkowego, a w znacznej części jest dziełem rąk całej lokalnej społeczności ogrodów 

działkowych i reprezentującej ich od lat organizacji.  

Pozwalamy sobie sądzić, że zgodnie z deklaracją Premiera złożoną w imieniu 

Platformy Obywatelskiej i koalicyjnego Rządu obie komisje sejmowe rozpatrujące ustawę o 

ogrodach działkowych przywrócą w ustawie przedstawionej Sejmowi pierwotny sens 

projektu obywatelskiego i odrzucą zmiany burzące jego logikę i służebny charakter dla rzeszy 

działkowców.  

Z upoważnienia uczestników obrad: 

Przewodniczący Komisji Uchwał, Wniosków  

i Stanowisk 

Waldemar Lewandowski 

Prezes Okręgowego Zarządu PZD w 

Gdańsku 

Czesław Smoczyński 

 

 

Niniejszy list skierowano do wiadomości: 

 

1. Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego 

2. Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska 

3. Marszałka Senatu Pana Bogdana Borusewicza 

4. Klubów Parlamentarnych Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Solidarnej Polski 

oraz Ruchu Poparcia Palikota, 

5. Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury 

6. Przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu  

7. Posłów Platformy Obywatelskiej województwa pomorskiego, 

8. Eurodeputowanych Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski z województwa 

pomorskiego 

 

List przesłano również do: 

 

1. Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego 

2. Krajowej Komisji Rewizyjnej 

3. Krajowej Komisji Rozjemczej 


