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W sprawie: poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych 

Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych okręgu częstochowskiego obecni na 
naradzie dokonali oceny obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych opracowanego przez Związek jak również aktualnej sytuacji 
działkowców. 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku zobowiązał Sejm 
Rzeczpospolitej do opracowania w terminie 18 miesięcy nowych przepisów 
prawnych dotyczących funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Związek 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miliona swoich członków podjął się 
opracowania projektu nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Założenia do projektu zyskały poparcie nie tylko działkowców, członków ich 
rodzin, sympatyków ogrodnictwa działkowego, ale lokalnych samorządów jak 
również wielu organizacji pozarządowych. Przygotowany obywatelski projekt 
ustawy i Komitet Inicjatywy Ustawodawczej został zarejestrowany przez Panią 
Marszałek Sejmu i obecnie trwa kampania na rzecz zbierania podpisów poparcia 
dla tego aktu prawnego. 

W skali kraju na dzień 21 stycznia poparcie dla tego obywatelskiego projektu 
ustawy wyraziło ponad 566 tys. osób. Na terenie naszego okręgu zebraliśmy do 
dnia 22 stycznia 2013 roku 7560 podpisów poparcia i przekazaliśmy je do KR 
PZD. 

Opracowany obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
uwzględnia orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i zabezpiecza nabyte prawa 
miliona polskich rodzin na przestrzeni 120 letniej historii i tradycji ruchu 
ogrodnictwa działkowego w Polsce. Są to przede wszystkim: 

1. Zachowanie prawa do działki. 
2. Zachowanie zwolnienia z czynszu dzierżawnego. 
3. Zachowanie własności majątku na działce. 
4. Zachowanie zwolnienia z podatku. 
5. Zachowanie charakteru i funkcji rodzinnego ogrodu działkowego. 
6. Pełną swobodę zrzeszania się członków ogrodu. 
7. Odszkodowania i działkę zamienną przy likwidacji rodzinnego ogrodu 

działkowego. 



Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych naszego okręgu zwracają się do Pani 
Marszałek Sejmu RP Pani Ewy Kopacz, Premiera RP Donalda Tuska oraz 
parlamentarzystów ziemi częstochowskiej o zapoznanie się z tym ważnym dla 
naszych mieszkańców przygotowanym aktem prawnym i udzielenie dla jego 
zapisów swojego poparcia. 

Deklaracje poparcia dla tego projektu ustawy deklarują posłowie SLD i PSL. W 
wielu okręgach działkowcy odbierają głosy poparcia od posłów PiS oraz Ruchu 
Palikota. Również podczas rozmów z posłami PO widać pełne zrozumienia ze 
strony parlamentarzystów dla zawartych w naszym projekcie ustawy rozwiązań 
służących dla dobra miliona polskich rodzin. 

Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych regionu częstochowskiego w imieniu 
ponad 9.000 rodzin użytkujących działki w ogrodach zwracają się do Sejmu RP, 
Rządu RP, parlamentarzystów i wszystkich ludzi dobrej woli o zachowanie 
dotychczasowej funkcji i charakteru rodzinnych ogrodów działkowych dla 
przyszłych pokoleń. 
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