
ODEZWA 

uczestników Manifestacji Działkowców z terenu Województwa Wielkopolskiego 
w dniu 20 września 2013r. w Poznaniu 

w obronie prawa do decydowania o przyszłości ogrodów i wyrażenia sprzeciwu 
wobec przewlekłego trybu procedowania nowej ustawy oraz manipulacji 

wykluczających wnioski inicjatywy obywatelskiej 

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 11 lipca 2012r. podważył konstytucyjność 
24 artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i nakazał Sejmowi RP 
ustanowienie nowego prawa, wolnego od wad niekonstytucyjności w terminie 
18 miesięcy. Termin ten mija 21 stycznia 2014r.. Tymczasem w Sejmie RP 
obserwujemy niekończące sie rozgrywki polityczne i forsowanie rozwiązań 
sprzecznych z przyjętym za wiodący obywatelskim projektem ustawy, popartym przez 
blisko milion obywateli. Szczególne oburzenie działkowców wzbudziły obrady 
podkomisji sejmowej pod przewodnictwem poseł Krystyny Sibińskiej, która dopuściła 
się manipulacji w efekcie której wykluczono z obrad możliwość pracy nad poprawkami 
zgłoszonymi przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej, co przedłuża prace nad ustawą 
i stwarza groźbę nie wejścia jej w życie w nakazanym przez Trybunał terminie. To 
najgorszy z możliwych scenariuszy, bo niweczący cały dorobek ogrodnictwa 
działkowego w Polsce i pozbawiający ogrody oraz działkowców wszelkich 
dotychczasowych praw. 

Zaniepokojeni przedstawionym stanem rzeczy grożącym nieobliczalnymi skutkami dla 
przyszłości ogrodnictwa działkowego ŻĄDAMY: 

1. Przyjęcia do świadomości rządzących, że ogrody działkowe są ważnym 
elementem infrastruktury miast i spełniają pożyteczną rolę w życiu ich 
mieszkańców. 

2. Zdecydowanego przyspieszenia prac nad nową ustawą, by wypełnić nakazany 
termin ustanowienia nowej ustawy, wolnej od wad niekonstytucyjności. 

3. Odstąpienia od forsowania przez posłów PO i SP pomysłu uwłaszczenia 
działkowców, które nie obejmie zwłaszcza działkowców z wielkich aglomeracji 
miejskich i tym samym dzielenia działkowców na lepszych czyli uwłaszczonych 
i gorszych czyli dzierżawców. Jeśli ma być uwłaszczenie, to musi objąć 
wszystkich działkowców! 

4. Skonstruowania takich zapisów, które nie pozbawią stowarzyszenia ogrodowego 
możliwości ochrony funkcji ogrodu działkowego przez osoby łamiące prawo, 
ale chronione przed rozwiązaniem umowy dzierżawy działkowej innym tytułem 
prawnym do działki. 

5. Odstąpienia od pomysłu dopuszczenia do niekontrolowanego obrotu działkami 
niosącego zagrożenie ich wykupu przez osoby majętne, niekoniecznie 



zainteresowane uprawą działki ogrodowej. 
6. Rezygnacji z forsowanych przepisów przejściowych, które przez konieczność 

ponownego deklarowania swej przynależności do organizacji, noszą znamiona 
złamania konstytucyjnej wolności zrzeszania się obywateli. 

7. Odstąpienia od nałożenia na ogrody działkowe obowiązku odbycia wielu 
kosztownych i w nierealnych terminach walnych zebrań i zjazdów 
stowarzyszenia ogrodowego. 

8. Przyjęcia rozwiązań zapisanych w projekcie obywatelskim, które gwarantują 
równe i sprawiedliwe prawa. 

Poznań, dnia 20 września 2013 r. 

W imieniu uczestników manifestacji: 

Przewodniczący -

Współprowadzący -

r 


