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Działkowcy z ogrodów: ROD „LEŚNY", „PIGWA" i „SAHARA" w Lubinie zebrani 

na otwartym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu odbytym 26 stycznia br. w celu zapoznania 

się ze skutkami wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku, wyrażają 

wielkie zaniepokojenie co do dalszego istnienia ogrodów działkowych. 

Projekt ustawy o ogrodach działkowych złożony do Pani Marszałek przez posłów 

Solidarnej Polski oraz propozycje do ustawy o ogrodach działkowych opracowane przez 

zespół posłów Platformy Obywatelskiej w swoich założeniach mają likwidacje ogrodów 

Grunty i majątek ogrodów zostanę znacjonalizowane i skomunalizowane. Gminy 

zostaną właścicielami ogrodów. Działkowcy dzierżawcy lub właściciele wyodrębnionej 

działki wykupionej od gminy będą zmuszeni do płacenia podatku od gruntów po cenach 

komercyjnych oraz podatku od nieruchomości. Do tego dojdą opłaty na utrzymanie 

infrastruktury na ogrodzie. Wzrosną niewspółmiernie koszty utrzymania działki. Wielu 

działkowców nie będzie stać na opłaty za działkę i będą zmuszeni do rezygnacji z jej uprawy. 

W konsekwencji władze gminy nie będą musiały likwidować ogrodów. Z powodu braku 

działkowców ogrody same „upadną". 

Do problemów natury finansowej należy dodać fakt - działkowcy zostaną zdani tylko 

na sobie, bez wsparcia swoich reprezentantów na szczeblu krajowym. 

Nadmieniamy, że ruch działkowy w Polsce ma ponad stuletnią tradycję. Pierwszy 

ogród działkowy „Kąpiele Słoneczne" powstał w Grudziądzu w 1897 roku. Przed II Wojną 

Światową ruch działkowy był zjednoczony w ogólnopolskiej organizacji działkowców. Był 

współzałożycielem międzynarodowej organizacji działkowców. Obecnie w Europie do 

Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu 

należy 15 związków narodowych w tym Polska. Komu więc zależy aby rozwiązać Polski 

działkowych. 



Związek Działkowców? Pozbawić działkowców sprawdzonego reprezentanta. Obrońcę 

najniżej uposażonej grupy społecznej. W większości rencistów i emerytów, których nie stać 

na wczasy. Dla nich działka - to przebywanie na świeżym powietrzu, obcowanie z przyrodą. 

Jest jedynym miejscem aktywnego wypoczynku. 

Dlatego zwracamy się do Pani Marszałek o wsparcie projektu „obywatelskiej ustawy 

o rodzinnych ogrodach działkowych", który spełnia nasze oczekiwania, zachowuje nabyte 

przez nas prawa oraz wymogi jakie postawił w swoim wyroku Trybunał Konstytucyjny. 

Czas szybko płynie i z dniem 21 stycznia 2014 roku przestanie obowiązywać, zgodnie 

z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, obecna ustawa. Działkowcy zostaną pozbawieni 

praw do swoich działek. Na podstawie założeń PO do ustawy o ogrodach działkowych, 

tempie prac nad ich własną ustawą, sądzimy, że władzom PO nie zależy na rozwoju 

ogrodnictwa działkowego. Platforma Obywatelska działa na zwłokę, przeczekanie, aby po 21 

stycznia 2014 roku ogrody działkowe przestały istnieć. 

Wobec powyższego prosimy Panią Marszałek o szybkie skierowanie na ścieżkę 

legislacyjną i pełne poparcie przez Sejm naszego projektu. Projektu, który zapewnia dalsze 

funkcjonowanie ogrodów w Polsce. 
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