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Wyrok Trybunału Konstytucyjnego kwestionujący niezwykle szeroki zakres ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych ma przede wszystkim doprowadzić do unicestwienia Polskiego 
Związku Działkowców , jako organizacji, która skutecznie przeciwdziałała wszelkim próbom 
rozbicia ruchu ogrodnictwa działkowego. 

Demagogiczne hasła o polepszeniu sytuacji działkowców i poszerzenie ich praw to tanie 
chwyty, które mają przekonać do nowej wizji funkcjonowania ogrodów. Ponad stuletnia tradycja 
ogrodnictwa działkowego w Polsce przetrwała rozmaite klęski i zawieruchy narodowe. Ogrody 
funkcjonowały w różnej rzeczywistości , także podczas ciężkich chwil dla naszego kraju. Ogrody 
przetrwały zmieniające się systemy polityczne i gospodarcze. Dlatego uważamy, że zachowanie ich 
jest naszym moralnym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń. 

Mamy nadzieję , że Pani Marszałek podejmie działania , które nie pozwolą na zmarnowanie 
dorobku wielu pokoleń działkowych rodzin. Chcemy również wierzyć w to, że nowe przepisy będą 
skutecznie chroniły ogrody przed likwidacją i zachowają wieloletnią tradycję ogólnopolskiego 
samorządu , oraz będą zawierały rozwiązania przede wszystkim korzystne dla zwykłych niezbyt 
zamożnych obywateli polskiego społeczeństwa, a nie dla wielkich koncernów. Naszym zdaniem 
takie gwarancje daje nam projekt obywatelski ustawy o ogrodach działkowych, który z jednej strony 
musi zachować przepisy określające cele istnienia ogrodów działkowych, określić ich nową strukturę 
organizacyjną, zagwarantować działkowcom prawo własności majątku znajdującego się na działkach 
i zapewnić tytuł prawny do gruntu na którym znajdują się ogrody. Z drugiej zaś strony, nowa ustawa 
musi uwzględniać wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Nie możemy już sobie pozwolić aby 
działkowcy po raz kolejny żyli w niepokoju i patrzyli z obawą w przyszłość. 

Apelujemy więc , aby działająca w Sejmie Komisja w sposób obiektywny zajęła się 
obywatelskim projektem ustawy. Mamy nadzieję, iż podjęty wysiłek zaowocuje przyjęciem przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o ogrodach działkowych , która zapewni dalsze istnienie 
ogrodów działkowych, z pożytkiem dla przyszłych pokoleń. 
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