
Wieliczka, 20 maja 2013 r. 

Stanowisko 
działkowców złożone na ręce Pani Poseł Elżbiety Achinger 

w sprawie projektów ustaw o ogrodnictwie działkowym 

Szanowna Pani Poseł! 

Uważamy, że z pośród czterech projektów, które zostały skierowane do dalszych prac w ' 

Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej mającej zająć się przygotowaniem ustawy o ogrodach 

działkowych, wiodącym powinien być Obywatelski Projekt Ustawy o Rodzinnych Ogrodach 

Działkowych, który otrzymał poparcie blisko miliona osób; polskiego społeczeństwa, działkowców 

i sympatyków ogrodów. 

Posłowie na Sejm RP to przedstawiciele obywateli RP - obliguje to Panią to wysłuchania 

naszego głosu. 88% polskiego społeczeństwa w badaniach przeprowadzonych przez CBOS we 

wrześniu 2012 r. stwierdziło, że ogrody w miastach powinny istnieć. Nasze miasto od lat zmaga się 

z problemem zanieczyszczonego powietrza, lecz jednocześnie walczy z problemami finansowymi. 

Tymczasem, projekt ustawy o ogrodach działkowych złożony przez posłów PO pod kierownictwem 

Pana Stanisława Huskowskiego, zawiera zapisy, które oddają przyszłość ogrodów działkowych 

w ręce właściciela gruntu, czyli przede wszystkim gmin oraz skarbu państwa. Zubożałe gminy, 

poprzez politykę przerzucania odpowiedzialności i kosztów na samorządy terytorialne, zdecydują 

o dalszym istnieniu ogrodów działkowych - likwidacji, sprzedaży gruntów pod ogrodami 

działkowymi, a tym, które pozostaną narzucą dodatkowe opłaty. Projekt ustawy PO wprowadza 

„podatek" - za umowne korzystanie z gruntu. Podatkiem objęta będzie cała powierzchnia ogrodu, 

z alejkami, parkingiem czy terenem rekreacyjnym. Projekt PO, poprzez zapisy o możliwości 

likwidacji ogrodów działkowych na rzecz dobra publicznego, zostawia furtkę developerom i daleki 

jest od obrony interesów działkowców. Wprowadzenie zapisów projektu PO oznacza również 

likwidację Polskiego Związku Działkowców ze wszystkimi strukturami organizacyjnymi, także 

tymi na szczeblu ogrodowym. Likwidacja blisko 32 letniej organizacji i znacjonalizowanie jej 

majątku, doprowadzi do utraty praw działkowców do użytkowania gruntu, do naniesień i nasadzeń. 

Znacjonalizowana zostanie także infrastruktura ogrodów, którą sfinansowali i utrzymują 

działkowcy. 



Szanowna Pani Poseł, 

Jest Pani przedstawicielem partii rządzącej, dlatego jeszcze raz podkreślamy, że projekt 

posłów PO funduje działkowcom niepewną przyszłość oraz destabilizację w funkcjonowaniu 

rodzinnych ogrodów działkowych. 

Nadzieją dla działkowców są zapisy obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 

działkowych. Projekt zachowuje prawa działkowców do użytkowania działki majątku na działce 

i prawo do korzystania z infrastruktury ogrodowej oraz podtrzymuje zwolnienia podatkowe. Zapisy 

obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych pozwalają na wolność 

zrzeszania się, w ramach nowych stowarzyszeń, w ramach Polskiego Związku Działkowców lub 

pozostania działkowcem bez przynależności do organizacji. Projekt ten jest rzetelne przygotowany, 

ponieważ pracowały nad nim osoby znające problematykę ogrodnictwa działkowego, rozumiejące 

korzyści płynące z istnienia ogrodów i doceniające dotychczasowy wkład działkowców w rozwój 

ruchu działkowego w Polsce. Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

otrzymał duży kredyt zaufania od społeczeństwa dla działkowców. O to zaufanie prosimy także 

Panią. 

Szanowna Pani Poseł!! 

Apelujemy o poparcie dla woli społeczeństwa, poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy 

o rodzinnych ogrodach działkowych, który powinien stać się przewodnim projektem w dalszych 

pracach nad brzmieniem nowej ustawy o ogrodach działkowych. Obywatelski projekt ustawy 

o rodzinnych ogrodach działkowych jest jedynym gwarantem dalszego istnienia ogrodów 

działkowych w Polsce. 

W imieniu małopolskich działkowców: 
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