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Szczawno Zdrój, 22 marca 2013 r. 

Posłowie 
okręgu wyborczego wałbrzyskiego 
i jeleniogórsko - legnickiego 

Apel 
Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie 
Zdroju o uchwalenie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych jako prawa dla rodzin działkowców. 

Przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce jest zagrożona 
masową ich likwidacją. Jest to realna wizja, która wynika z propozycji posłów Klubu 
Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej do ustawy o ogrodach działkowych. 
Proponowane rozwiązania zakładają likwidację Polskiego Związku Działkowców, 
co oznacza jednoczesne wygaśnięcie praw do gruntów ogrodów, które Związek 
posiada. Wraz z likwidacją PZD wygasną także wszystkie dotychczasowe prawa 
działkowców. 

Budowanie od podstaw nowej rzeczywistości w ogrodach działkowych na 
podstawie restrykcyjnych przepisów dla działkowców, które przewidują propozycje 
posłów Platformy Obywatelskiej, okaże się fikcją. O przetrwanie większości 
ogrodów i o prawa dla działkowców nikt nie będzie walczył, bo nie będzie kto miał 
walczyć. Propozycje te zabraniają działkowcom prawa zrzeszania się poza swój 
ogród, co oznacza, że przyszłe prawo nie pozwoli działkowcom na zorganizowanie 
się w większe stowarzyszenie, które będzie stanowiło skuteczną barierę przed 
swobodnym dostępem gmin lub skarbu państwa do gruntów ogrodów działkowych. 
Propozycje posłów Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej zakładają także 
komunalizację lub nacjonalizację majątku wspólnego w ogrodach i własności 
działkowców, a także przepadek własnych środków pieniężnych, które działkowcy 
gromadzili jako fundusz rozwoju ogrodów przez dziesięciolecia. 
Rodziny Działkowców mają świadomość, iż w aureoli takiego prawa, które 
proponują posłowie PO, zostaną nie tylko skrzywdzeni, ale przede wszystkim 
niegodnie potraktowani przez władzę, poniżeni moralnie i pozbawieni możliwości 
jakiejkolwiek obrony. 
Świadomość taką mają również mieszkańcy miast, którzy wraz z działkowcami 
poprali obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Projekt ten 
poparty został przez ponad 924 000 obywateli RP. Oznacza to, że blisko milion 
obywateli sprzeciwia się propozycjom posłów PO. 
Działkowcy oczekują od posłów uchwalenia obywatelskiego projektu ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych. Ten projekt uwzględnia wszystkie wytyczne 
zawarte w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zachowuje prawa 
nabyte w tym prawo do posiadania swojej organizacji, a także swobodę zrzeszania 
się. 



Szanowni Posłowie 
Od Waszej decyzji zależy jaka przyszłość czeka ogrody działkowe 

i miliona rodzin działkowców. To Wy zdecydujecie, czy dzieło wielu pokoleń , które 
budowały od ponad 100 lat ogrody działkowe w Polsce, pozostanie i będzie nadal 
służyło uboższej części społeczeństwa, czy też wydacie wyrok skazujący 
działkowców na wyrugowanie a ogrody na zagładę. 
Apelujemy zatem do Was Posłowie o wspólne, bez politycznych podziałów, podjęcie 
oczekiwanej przez działkowców decyzji w ich słusznej sprawie. 
Niech dobro społeczeństwa będzie dla Was ważniejsze, niż podziały i ambicje 
polityków, które mają wymowę jednoznaczną: kto rządzi, ten ma rację. 
Niech posłowie pamiętają o ogrodach i nie pozwolą aby znikały one z tradycji 
i krajobrazu polskich miast. 

Przewodnicząca Prezes 
Komisji Uchwał i Wniosków Ok u 

Do wiadomości: 

1. Marszałek Sejmu RP. 
2. Przewodniczący Klubów Parlamentarnych 

- wszyscy -
3. Krajowa Rada PZD. 


