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My działkowcy z okręgu sudeckiego zwracamy się do Pani o wsparcie, aby obywatelski 
projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który został poparty przez ponad 924.000 
obywateli RP w tym 44.000 z okręgu sudeckiego, złożony w Sejmie przez działkowców w dniu 
5 lutego 2013 r. stał się ustawą. 
Projekt ten został opracowany przez działkowców a więc przez środowisko, które ma odpowiednie 
doświadczenie i wiedzę o znaczeniu i potrzebie istnienia ogrodów działkowych dla znaczącej 
części społeczeństwa, a także o roli jaką pełnią ogrody działkowe w miastach. Dlatego pokładamy 
wielkie nadzieje, że nasz projekt stanie się ustawą, której my działkowcy oczekujemy i która 
gwarantuje nam: 

- zachowanie prawa do działki, 
- zachowanie zwolnienia z czynszu dzierżawnego i z podatków, 
- zachowanie naszej własności na działkach, 
- odszkodowanie i działki zamienne w przypadkach likwidacji ogrodów, 
- zachowanie funkcji i charakteru ogrodów działkowych, 
- swobodę zrzeszania się, 
- kontynuację tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Społeczność działkowa to ponad milion rodzin w Polsce korzystających z działek 
w rodzinnych ogrodach działkowych urządzonych na gruntach, których właścicielami są gminy 
i skarb państwa. Ta ilość ogrodów działkowych w kraju wskazuje na konieczność zapewnienia 
jednolitych zasad ich funkcjonowania, zapewnienia przestrzegania wielu dziedzin prawa 
związanych z korzystaniem z gruntów publicznych, reprezentowania i obrony naszych praw na 
forum ogólnokrajowym, reprezentowania nas w sprawach likwidacji ogrodów i roszczeń do 
terenów ogrodów oraz w wielu innych sprawach wynikających z przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego. Dlatego my działkowcy chcemy zachować swój samorząd - Polski Związek 
Działkowców. Ten Związek to my działkowcy, to nasz największy dorobek, którego nie należy nam 
zabierać - likwidować. Bez naszego Związku zostalibyśmy bez instytucjonalnej ochrony sami 
w ogrodach i jako milionowa społeczność nic nie będziemy stanowili we własnym 
demokratycznym państwie, nikt nie będzie nas zauważał i zważał na nasze potrzeby. 
Rozbicie jedności działkowej, którą stanowimy zorganizowani w naszym Związku byłoby 
wyrokiem na nasze ogrody, który ku zadowoleniu deweloperów i różnych innych grup 
przedsiębiorczych doprowadziłby do szybkiej likwidacji ogrodów działkowych i do wyrugowania 
nas z działek. Takiej przyszłości nie chcemy i stanowczo się temu sprzeciwiamy. 

Wsparcie naszego obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych wyrażone przez 
blisko milion obywateli RP oceniamy jako pomoc posłom dla uchwalenia ustawy, która ocali 
ogrody działkowe. 
Dlatego prosimy Panią Marszałek aby pomogła posłom ze swojej opcji politycznej uchwalić 
oczekiwane przez nas prawo, które ocali ogrody a tym samym uszanuje naszą wolę. 

Zdajemy sobie sprawę, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. nie 
oznacza, że Sejm RP musi uchwalić takie prawo, które zapoczątkuje koniec ogrodów działkowych 
w Polsce. Szkoda, że nie chce tak myśleć poseł Stanisław Huskowski, który wraz z członkami 
swego zespołu z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej pracuje nad poselskim 
projektem ustawy. Z propozycji do projektu ustawy autorstwa tego zespołu oraz z dotychczasowych 
publicznych wypowiedzi posła Huskowskiego wynika, że nasze dotychczasowe prawa zostaną 



nam odebrane i funkcjonowanie ogrodów ulegnie radykalnemu pogorszeniu. 
Propozycje te są wymierzone przeciwko działkowcom i w dalszej perspektywie prowadzą do 
likwidacji ruchu działkowego w Polsce, ponieważ oznaczają one m.in.: 

- wygaszenie wszystkich naszych praw posiadanych dotychczas do gruntów ogrodów 
działkowych a w to miejsce wprowadzenie odpłatnych umów dzierżawy i to o charakterze 
czasowym, 

- odebranie działkowcom dotychczasowych bezterminowych praw do działek, 
- konfiskatę naszego majątku własnego na działkach oraz wspólnego majątku w ogrodach na 

rzecz właściciela gruntu ogrodu tj. na rzecz gminy lub państwa, 
- likwidację naszej organizacji - Polskiego Związku działkowców i przepadek naszego 

majątku, gromadzonego przez nas i z naszych własnych pieniędzy przez dziesięciolecia, na 
rzecz państwa, 

- nałożenie na działkowców opłat za korzystanie z terenów ogrodów, które ustalane byłyby na 
podstawie rynkowej wartości gruntów, a nie na sposobie ich wykorzystywania, 

- nałożenie na działkowców podatków za własne altany i obowiązku ich przebudowania w 
ciągu 10 lat, 

- opodatkowanie budynków domów działkowca, magazynów , co oznacza, że podatki z tego 
tytułu zapłacą działkowcy w formie opłat. 

Pani Marszałek 
Z wymienionych wyżej kilku tylko przykładów wynika, że propozycje zespołu posła 

Stanisława Huskowskiego nie powinny stać się prawem. Uchwalenie takiego prawa pozostawałoby 
w sprzeczności z konstytucją RP i w rażącej sprzeczności z. oczekiwaniami działkowców. 
Uchwalenie projektu posła Stanisława Huskowskiego byłoby wyrazem zlekceważenia woli ponad 
924.000 obywateli RP, którzy wsparli obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. 

Przekazując niniejszy list pozostajemy w nadziei, że Pani Marszałek dotrzyma swojej 
obietnicy i nie pozwoli, aby działkowcom stała się krzywda. 

List przekazujemy do wiadomości: 

1. Kluby poselskie - wszystkie. Na orginale 119 podpisów działkowców 
2. Posłowie okręgu wyborczego 

wałbrzyskiego i jeleniogórsko-legnickiego. 
3. Krajowa Rada 

Polskiego Związku Działkowców. 
4. Okręgowy Zarząd Sudecki 

Polskiego Związku Działkowców. 

Wałbrzych - Jelenia Góra, luty 2013 r. 


