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STANOWISKO 
w sprawie projektów ustawy o ogrodach działkowych 

My, działkowcy zebrani na dorocznym zebraniu sprawozdawczym Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego im. Kosynierów Gdyńskich w Elblągu z zadowoleniem przyjęliśmy 
informacje, że w Sejmie RP rozpoczynają się prace przy przygotowaniu nowej ustawy o 
ogrodach działkowych. Jej przyjęcie przerwie wieloletnią niepewność związaną ze statusem, 
trwałością i zarządzaniem tym, co dla nas jest miejscem rekreacji, wypoczynku i czerpania 
korzyści w formie owoców, warzyw i kwiatów. W naszym ogrodzie, podobnie jak w i całym 
kraju, z działek korzystają głównie rodziny doświadczone latami ciężkiej pracy, żyjące często 
w niedostatku, obdarzone licznym potomstwem, a także inwalidzi i niepełnosprawni. Rodzin 
tych nie siać na zamiejskie dacze i działki. W sumie działkowiczów można zaliczyć do tej 
grupy społeczności miasta, która wymaga wsparcia socjalnego i szczególnej opieki zarówno 
samorządu lokalnego, jak i organów państwa. Nasz ogród powstał 65 lat temu, w dużej części 
na terenach bagiennych. My i nasi poprzednicy własną pracą i za własne pieniądze 
zmeliorowaliśmy teren, zbudowaliśmy całą infrastrukturę i duży Dom Działkowca. Wszystko 
co mamy powstało naszym wspólnym wysiłkiem. Stąd jesteśmy żywo zainteresowani 
dalszymi losami ogrodu działkowego. 

Jako działkowcy i członkowie społeczności lokalnej oczekujemy, że Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej wypracuje ustawę, która powyższe okoliczności uzna za 
szczególnie ważne. Oczekujemy na ustawę, która zapewni: 

- trwałość użytkowania działki podobną do dziś istniejącej, 

- sprawne, samorządne zarządzanie i zapewnienie stowarzyszeniom ogrodowym 
dużej samodzielności, 

- ograniczeniu do minimum biurokracji, bo ogrody funkcjonują głównie w oparciu o 
pracę społeczną, 

- ograniczenie do minimum kosztów, co wynika z funkcji socjalnych ogrodów 
(podatki, opłaty, dostęp do mediów komunalnych), 

- skuteczną obronę żywotnych interesów działkowców, 



- pomoc samorządów lokalnych i szeroką z nimi współpracę w rozwiązywaniu 
problemów socjalno-bytowych działkowców. 

Spośród różnych projektów nowej ustawy najpełniej nasze oczekiwania spełnia 
„OBYWATELSKI PROJEKT USTAWY O RODZINNYCH OGRODACH 
DZIAŁKOWYCH" i projekt ten ponownie popieramy. Wnosimy o przyjęcie tego projektu 
jako wiodącego w procedowaniu nad nową ustawą. 
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