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w sprawie udzielenia poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach 
działkowych. 

Działkowcy naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Ceramik w Chodzieży 
biorący udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym udzielają swego poparcia dla 
obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych w Polsce i wzywają 
parlamentarzystów wybranych również naszymi głosami do szybkiego jej 
uchwalenia. 
Projekt tej ustawy wsparty podpisami ponad 924 tysięcy Obywateli został 
opracowany przez działkowców dla działkowców, bowiem to działkowcy jak nikt 
inny najlepiej znają rolę ogrodów działkowych dla członków polskiego 
społeczeństwa. 
Stwierdzamy, że jedynie nasz obywatelski projekt ustawy zabezpiecza wszystkie 
prawa nabyte i do tego nabyte w pełnym zaufaniu do prawa stanowionego przez 
władzę ustawodawczą. 
Dzisiaj, gdy światło dzienne ujrzał poselski projekt ustawy o ogrodach działkowych 
skierowany do Sejmu przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej wiemy, że 
gdyby on został uchwalony to działkowcy zostaną pozbawieni ochrony prawnej. 
Wizja płacenia czynszu dzierżawnego, wszelkich podatków, utrata naszej 
własności na działce i w ogrodzie, utrata wcześniej nabytych praw do bez 
kosztowego korzystania z działki i dopuszczenie do likwidacji ogrodów na każdy 
cel i w każdym czasie jest dla nas nie do przyjęcia. 
Nie takie obietnice słyszeliśmy jeszcze nie tak dawno! 
Zastanawiamy się, gdzie podziały się składane w kampanii wyborczej słowa 
wsparcia naszego Polskiego Związku Działkowców! 
Wyrażamy przekonanie, że polscy parlamentarzyści będą pamiętali, iż nasza 
społeczna, pozarządowa, samodzielna i samorządna organizacja jest trwałym 
elementem obywatelskiego społeczeństwa i nikomu nie wolno zniszczyć tego, co 



budowały kolejne pokolenia działkowców przez ponad 115 lat istnienia ruchu 
ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Wszak ogrody działkowe 
funkcjonują w całej zachodnie Europie, lecz tam o nie się dba a nie tak jak w 
Polsce chce się je zniszczyć! 
Dbałość o zachowanie ogrodów działkowych dla obecnych użytkowników i 
przyszłych pokoleń jest Waszym Panie i Panowie Posłowie i Senatorowie 
obowiązkiem. 

Pamiętajcie o ogrodach 
Przecież stamtąd przyszliście 

W żar epoki użyczą wam chłodu 
Tylko drzewa, tylko liście 
Pamiętajcie o ogrodach 
Czy tak trudno być poetą 

W żar epoki nie użyczy wam chłodu 
Żaden schron, żaden beton. 
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Niniejsze stanowisko apel przesyłamy do: 
1. Prezydenta RP, 
2. Marszałek i Wicemarszałków Sejmu RP, 
3. wszystkich Klubów Parlamentarnych i Poselskich, 
4. Marszałka i Wicemarszałków Senatu, 
5. Parlamentarzystów Ziemi Pilskiej, 
6. Prezesa Krajowej Rady PZD, 
7. Prezesa OZ PZD w Pile. 
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