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Członkowie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w 

Częstochowie obradującego w dniu 11 marca 2013 roku zwracają się do Pana 

Premiera z prośbą o udzielenie poparcia dla złożonego w dniu 5 lutego 2013 roku 

w kancelarii Sejmu RP obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 

działkowych. 

Obywatelski projekt ustawy zyskał bardzo duże poparcie środowiska polskich 
działkowców, organizacji pozarządowych jak i lokalnych samorządów dla których idea 
ogrodnictwa działkowego jest niezwykle ważnym i trwałym elementem życia 

społecznego. W trudnym okresie udało się nam zebrać prawie milion podpisów 

poparcia dla tej cennej obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Ruch 
ogrodnictwa działkowego w Polsce cieszy się wielkim poparciem społecznym czego 
dowodem są przeprowadzone badania przez GUS, wg których ponad 80 % polskiego 

społeczeństwa popiera i oczekuje od władz państwowych zachowania rodzinnych 
ogrodów działkowych dla przyszłych pokoleń. 

Opracowany obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych uwzględnia orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który w dniu 11 lipca 
2012 roku zakwestionował 24 artykuły poprzedniej ustawy z 2005 roku. Przygotowany 

przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projekt ustawy stawia na pierwszym 

miejscu działkowca. Nowa ustawa ma chronić jego prawa do działki, własność 

altany, nasadzeń i naniesień na działce oraz zachować zwolnienia podatkowe 
utrzymane przez wysoki Trybunał. Prawa działkowca wg projektu ustawy będą 
podlegały pełnej ochronie sądowej. 



Obywatelski projekt ustawy realizuje wytyczne zawarte w wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego, a w szczególności wprowadza pełną swobodę zrzeszania się 
działkowców. Wg projektu ogrody mają być prowadzone i zarządzane przez powołane 
stowarzyszenia, o czy zdecydują sami działkowcy w swoich ogrodach. Należy 
zaznaczyć, że projekt ustawy przewiduje możliwość rezygnacji z członkostwa w 
stowarzyszeniu przy zachowaniu jednocześnie prawo do uprawianej obecnie 
działki. 

Projekt ustawy utrzymuje ochronę interesów działkowców w przypadku likwidacji 
ogrodu poprzez przysługujące prawo do odszkodowania za altanę i nasadzenia na 
działce jak również prawo do działki zamiennej. 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie uznaje, że 
tak wysokie poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych jest niewątpliwie efektem zbiorowej życzliwości naszych obywateli wobec 
ogrodów i ich funkcji jakie spełniają dla lokalnej społeczności. 

Dlatego oczekujemy od rządu RP, aby nie lekceważony był głos narodu 

wyrażony bez mała milionem podpisów udzielających poparcia dla obywatelskiej 

inicjatywy ustawodawczej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która 

bezpośrednio dotyczy ponad czterech milionów ludzi w Polsce. 
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