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Dot.: stanowisko Zarządu i działkowców ROD „STASZICA" w Szczecinie 
w sprawie obywatelskiej ustawy o ogrodach działkowych w Polsce 

SZANOWNA PANI MARSZAŁEK 

W historii ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju znaleźliśmy się w najtrudniejszej 
sytuacji, bo 21 Styczniu 2014 możemy stracić cały dorobek z przeszło 115 lat działalności 
ogrodów, oraz utracić własny zainwestowany kapitał w altankę i infrastrukturę. Badania 
opinii publicznej wykonane przez CBOS w 2012 r wykazało, że zachowanie i 
pozostawienie ogrodów w miastach oczekuje 88% Polaków. Jest to bardzo jasna i czytelna 
decyzja społeczeństwa, którą powinni uwzględnić posłowie w Sejmie. Chcemy mieć własną 
organizację, chcą mieć prawa gwarantowane przez ustawę. Przypuszczamy, że niektórym 
odpowiadałoby przekroczenie tych 18 miesięcy od terminu wydania wyroku. Nowy projekt 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, wprowadza wiele nowych rozwiązań, które 
dostosowują przepisy do wytycznych Trybunału w zakresie pluralizmu, wolności zrzeszania 
się, oraz uwzględnienia praw własności gruntów, poszanowania praw nabytych miliona 
działkowych rodzin tj. cztery miliony naszych obywateli posiadających prawa. Wyrok 
Trybunału wywołał zamieszanie i spowodował, że dalszy los ogrodów i działkowców stał się 
niepewny. Jednak wbrew zapewnieniom o tym, że wyrok nie dotknie działkowców, to 
zagrożone są nasze prawa, które są oparte o prawo PZD. Minęło już 6 miesiące z 18 -stu 
wyznaczonych przez Trybunał. Skutki wyroku uderzą w samych działkowców. Trybunał 
określił, że gdyby ustawodawca w terminie 18 miesięcy nie uchwalił nowej ustawy, to 
wygasną wszelkie prawa Związku, czyli grunty powrócą do właścicieli. Milion działkowych 
rodzin pozostaje bez prawa do swoich działek i utracą zainwestowane własne znaczne 
środki finansowe wydane na realizacje infrastruktury ogrodowej. Pozostało już mało czasu. 
Wobec czego jest potrzeba dynamicznego działania ustawodawczego. 

PANI MARSZAŁEK 

W świetle powyższego zwracamy się do Pani Marszałek Sejmu RP o możliwie szybkie 
wprowadzenie pod obrady Sejmu RP naszego projektu uchwały o ogrodach działkowych i jej 
zatwierdzenia w przesłanej wersji. Życzą tego i oczekują działkowcy z naszego ogrodu. 
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