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Stanowisko 

Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców 
w Szczawnie Zdroju w sprawie uchwalenia przez Sejm RP obywatelskiego 

projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych złożony 
w Sejmie RP w dniu 5 lutego 2013r. powinien zostać uchwalony przez Sejm RP jako 
prawo, którego oczekuje blisko milion rodzin działkowców - obywateli. Ten projekt 
stworzyli działkowcy a więc środowisko, które jest świadome jakie prawa powinny 
być dla nich zachowane i których nie należy im odbierać. 
Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uwzględnia 
wszystkie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, zachowuje prawa nabyte 
i organizacyjne działkowców a więc spełnia ich oczekiwania, które nie pozostają 
w sprzeczności ani z Konstytucją RP, ani z prawem powszechnie obowiązującym. 
Wśród tych praw działkowcy domagają się nienaruszania ich prawa do jedności, 
którą mają zapewnioną jako zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców. 
Związek ten powstał z woli działkowców ponad 32 lata temu. Dzisiaj Polski Związek 
Działkowców stanowi blisko milion działkowców, których łączy jeden cel, a 
mianowicie uprawianie działek rodzinnych i utrzymywanie oraz rozwój ogrodów 
działkowych, jako niezbędnej zieleni dla wszystkich mieszkańców miast. Nie należy 
przy tym zapominać, że dzisiejsze tereny rodzinnych ogrodów działkowych powstały 
na gruntach zdegradowanych ekologicznie, przez nikogo niechcianych. To pokolenia 
działkowców własna pracą i dla dobra wszystkich miast w kraju przywróciły te 
tereny przyrodzie. 

Dzisiejsze rodzinne ogrody działkowe są dziełem ciężkiej pracy kilku pokoleń 
ubogiej części społeczeństwa polskiego w przeszłości, a jeszcze uboższych 
w obecnych czasach. Dlatego rodzinne ogrody działkowe i działkowcy powinni mieć 
zapewnioną należytą ochronę prawną. 

Oczekiwania działkowców wyrażone w obywatelskim projekcie ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych podzieliło ponad 924000 obywateli R P 
Tak ogromne poparcie działkowców przez obywateli w ocenie Okręgowego Zarządu 
Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju jest głosem 
kierowanym do elity rządzącej w państwie, aby położyć wreszcie kres ponad 
20 letniej walki z działkowcami o łatwy dostęp do gruntów ogrodów. W tym 
konflikcie interesów spowodowanym nie przez działkowców, władza powinna 



uwzględnić najwyższą wartość, którą jest społeczeństwo, jego prawa i dążenia oraz 
jego pozycję w demokratycznym państwie prawa. 

Nie do zaakceptowania przez działkowców są natomiast rozwiązania, które 
proponują posłowie z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej oraz 
rozwiązania w projekcie ustawy o ogrodach działkowych autorstwa posłów 
Solidarnej Polski. Obie te inicjatywy są rażąco sprzeczne z interesem działkowców, 
a ponadto zmierzają w jednym kierunku - do likwidacji ogrodnictwa działkowego 
w Polsce. 
Inicjatywy te w konfrontacji z obywatelskim projektem ustawy jawią się jako 
dyskryminujące działkowców, jako ogólnopolską organizację oraz jako obywateli 
RP. Inicjatywy te są również nieprzyjazne dla mieszkańców miast, korzystających 
z darmowej zieleni ogrodów działkowych. 
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