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Szanowny Panie Premierze, 

Działając w imieniu działkowców Okręgu Poznańskiego Polskiego Związku 
Działkowców zwracamy sie do Pana Premiera o podjęcie działań i zajęcie stanowiska 
w kwestii przyszłości polskich ogrodów działkowych. Zwracamy się do Pana nie tylko 
jako do Premiera Rządu, ale także jako do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. 
Nasze środowisko jest zbulwersowane propozycjami przedstawionymi przez zespół 
parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej kierowany przez posła Stanisława 
Huskowskiego. Wbrew zapowiedziom polityków, w tym także Pana Premiera, że wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego nie pogorszy warunków korzystania z działek przez 
działkowców, otrzymaliśmy propozycje, które nawet wśród posłów PO budzą 
kontrowersje. 
Analiza propozycji projektu ustawy zespołu posła Huskowskiego wskazuje, że warunki 
uprawy działki radykalnie się pogorszą, a wiele ogrodów działkowych zniknie z 
krajobrazu polskich miast, szczególnie w wielkich aglomeracjach miejskich. Nie do 
przyjęcia dla działkowców są propozycje wygaszenia praw do terenów ogrodów 
nabytych aktami notarialnymi i przekształcenie ich w umowy dzierżawy na stosunkowo 
krótki okres - maksymalnie 25 lat. Bulwersuje działkowców propozycja nałożenia na 
nich opłat za korzystanie z terenów w oparciu o wartość rynkową - będzie to 
szczególnie krzywdzące dla działkowców w miastach, w których wartość gruntu jest 
bardzo wysoka. Boli działkowców próba odebrania bezterminowych praw do działki 
oraz nacjonalizacji lub komunalizacji majątku na działce, będącego dotychczas ich 
własnością. Szczególnie negatywnie jest odbierana przez środowisko propozycja 
ograniczenia powierzchni altan do 20 m2 i obowiązek dostosowania istniejących już 
altan do tego stanu w ciągu 10 lat. Oznaczać to będzie obowiązek rozbiórki 
wszystkich altan murowanych, które dominują w wielu ogrodach działkowych. 
Działkowcy oczekiwali zgoła czego innego. Działkowcy oczekiwali zgoła czego 
innego. Oczekiwaliśmy zrównania praw działkowców w ogrodach miejskich i 
podmiejskich i w zakresie powierzchni altan i określenie tej powierzchni na 35 m2. Na 
marginesie tej ostatniej propozycji nasuwa się oczywiste pytanie, jak zamierza się 
wyegzekwować ten obowiązek. Praktyka dnia dzisiejszego wskazuje, że organy 
administracji mają ogromne trudności z wyegzekwowaniem rozbiórki samowoli 



budowlanych w ogrodach. Podlegle Panu Premierowi organy nadzoru budowlanego w 
wielu sytuacjach nie podejmują działań, pomimo zgłaszania faktów łamania prawa, za 
to chętnie pobiera się podatki od ponadnormatywnych altan. Nic bardziej nie 
rozzuchwala łamiącego prawo jak poczucie bezkarności. Od organów państwa 
działkowcy szanujący prawo oczekują wsparcia w skutecznym egzekwowaniu 
rozbiórek samowoli budowlanych! A czymże jest nagminne meldowanie na działkach 
rodzin wbrew jasnemu zapisowi obowiązującej ciągle jeszcze ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. Zameldowany na działce uważa, że przebywa tam legalnie i nikt 
nie ma prawa ingerować w ten fakt. 

Panie Premierze, 
Z ogromnym rozczarowaniem odbieramy fakt, że Platforma Obywatelska upatruje w 
pozarządowej samorządnej organizacji działkowców, którą jest Polski Związek 
Działkowców ciemiężyciela działkowców i stawia sobie za cel ich uwolnienie, wbrew 
ich woli, od własnej organizacji. Postulowana likwidacja PZD i nacjonalizacja jej 
majątku włącza Platformę Obywatelską do grona przeciwników działkowców 
wywodzących się z szeregów byłego posła Markowskiego i obecnego posła Dery. 
Do tej pary dołączyła ostatnio posłanka PO Lidia Staroń. Informujemy Pana Premiera, 
że każdy działkowiec płaci na swoją organizację na szczeblu regionalnym i krajowym 
składkę w wysokości 0,06 zł od m2 użytkowanej działki (0,13 zł pozostaje w ogrodzie 
na koszty zarządzania tym ogrodem). Daje to opłatę w zależności od powierzchni 
działki od 18 zł do 30 zł w skali roku, a w wymiarze miesięcznym od l,5o do 2,50 zł. Z 
całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że jest niewiele organizacji płacących 
mniejsza składkę. W zamian działkowcy otrzymują ochronę prawną, pomoc 
szkoleniową, techniczną, administracyjną i księgową. To wszystko chce się zniszczyć, 
by uwolnić grunty ogrodów dla celów komercyjnych... 

Panie Premierze, 
Prosimy o głębokie przemyślenie działań, które mają rozstrzygnąć o przyszłości 
polskiego ogrodnictwa działkowego. Proszę nie pozwolić, by Pana Rząd stał się 
grabarzem ponad 120-letniej tradycji ogrodnictwa działkowego zakorzenionej na 
ziemiach polskich na początku XX wieku, ogrodnictwa będącego aktywnym członkiem 
i liczącym się partnerem europejskiej rodziny działkowców. 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z obywatelskim projektem ustawy o ogrodach 
działkowych, napisanej przez samych działkowców i dla działkowców, naszym zdaniem 
uwzględniającej wszystkie zastrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego, popartej już przez 
ponad 600 000 obywateli, w tym przez wielu posłów rożnych ugrupowań. 

Prosimy o wpłynięcie na zespół posła Huskowskiego, aby zrewidował stanowisko 
zaprezentowane działkowcom jako wytyczne do opracowania projektu ustawy 



proponowanej przez klub parlamentarny Pana partii. 
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