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List otwarty działkowców 

do parlamentarzystów ziemi częstochowskiej 

Szanowni parlamentarzyści 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie reprezentujący 

ponad 10.000 rodzin działkowych zwraca się do Państwa z apelem o udzielenie 

poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, 

który został złożony w Sejmie w dniu 5 lutego 2013 roku. Projekt ten zyskał 
poparcie ponad 924 tysięcy działkowców i obywateli naszego państwa. 

Podczas odbytych w miesiącu styczniu spotkaniach z państwem przedstawialiśmy 

zalety obywatelskiego projekt ustawy, który w ewolucyjny sposób gwarantuje 

zmianę dotychczasowego systemu prowadzenia, zarządzania i funkcjonowania 
ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Opracowany obywatelski projekt ustawy 
uwzględnia orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który w dniu 11 lipca 2012 roku 
zakwestionował 24 artykuły dotychczasowej ustawy z 2005 roku. 

Projekt nowej ustawy gwarantuje dotychczasowemu użytkownikowi zachowanie 

prawa do działki, zwolnienie z czynszu dzierżawnego, zachowanie własności majątku 

na działce tzn. własności altan, nasadzeń i innych naniesień. Obywatelski projekt 
ustawy gwarantuje również zachowanie zwolnienia z podatków jak również charakter i 
funkcję rodzinnych ogrodów działkowych jako urządzeń użyteczności publicznej i 
świadczenie państwa na rzecz najniżej uposażonych. Są to prawa, których Trybunał 

Konstytucyjny w swoim orzeczeniu nie zakwestionował. Dużym osiągnięciem 

nowego projektu jest zapewnienie pełnej swobody zrzeszania się dotychczasowych 

członków związku w powoływanych stowarzyszeniach. Proponowana ustawa nie 

narzuca działkowcom żadnych rozwiązań dotyczących formy stowarzyszenia. Nowa 

ustawa dopuszcza jednak organizację stowarzyszeń o zasięgu ogólnopolskim, 

regionalnym czy ogrodowym. Jednak wybór będzie należał wyłącznie do samych 
działkowców. Ponadto działkowiec będzie mógł zrezygnować z członkostwa w 
stowarzyszeniu zachowując jednocześnie prawo do dotychczas uprawianej działki. 

Projekt nowej ustawy utrzymuje dotychczasową ochronę interesów działkowców na 

wypadek likwidacji ogrodu działkowego. 



Ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce to ponad 120 lat historii i tradycji, którą na 
wniosek samych zainteresowanych należy pielęgnować i zachować dla przyszłych 
pokoleń. 

Dlatego po raz kolejny zwracamy się do parlamentarzystów ziemi częstochowskiej 

o udzielenie pełnego poparcia dla zapisów obywatelskiego projektu ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych, dzięki którym ogrody będą mogły dalej istnieć i 
służyć społeczeństwu pisząc kolejne chlubne karty historii. 

Okręgowy Zarząd PZD 
w Częstochowie 

Otrzymują : 

1. Posłowie i Senatorzy ziemi częstochowskiej 

a. Halina Rozpondek 

b. Izabela Leszczyna 

c. Jadwiga Wiśniewska 

d. Marek Balt 

e. Artur Bramora 

f. Grzegorz Sztolcman 

g. Szymon Giżyński 

h. Andrzej Szewiński 

i. Jarosław Lasecki 

2. Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz 

3. Premier Donald Tusk 

4. Prezydent Bronisław Komorowski 

5. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki 

6. a/a 


