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Po zapoznaniu się z listem Szanownej Pani Profesor skierowanym do Minister 
Elżbiety Bieńkowskiej, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Dębniki” w Krakowie, 
pragnie przedstawić swoje uwagi co do istoty poruszanych spraw. 

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13.12.2013 r. została poddana głębokiej 
analizie podczas sejmowego procesu legislacyjnego, następnie przyjęta przez Sejm i Senat RP
niemal jednogłośnie i podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.             
Dla nas jest to dokument zabezpieczający działkowców i ogrody działkowe przed 
dezorganizacją a następnie ich likwidacją. Wejście w życie ustawy było wielką ulgą i radością
dla miliona rodzin działkowców.

Ustawa pozwala na decyzję o dobrowolnej przynależności do stowarzyszenia  bez groźby 
utraty działki, wybór stowarzyszenia mającego prowadzić ROD, ustawa zachowała Polski 
Związek Działkowców przekształcając go w stowarzyszenie ogrodowe pozostawiając 
jednocześnie możliwość wyodrębnienia się. Warto zauważyć, że działkowcy w olbrzymiej  
większości decydują o pozostaniu w PZD, tylko nieliczni wybierają nowe rozwiązania. 
Ustawa daje możliwość przejęcia majątku ogrodu przez nowe stowarzyszenie.         
Zaistniała też nowa forma tytułu prawnego do działki (dzierżawa działkowa), dająca 
możliwość ujawnienia jej w księdze wieczystej. Ogrody działkowe nie mające dotychczas 
formalnej decyzji użytkowania zajmowanych od dziesiątków lat gruntów, nareszcie mają 
możliwość uzyskać ją, a w razie likwidacji ROD działkowcom i ogrodom przysługuje 
odszkodowanie i teren zamienny. Te i inne przepisy ustawy gwarantują działkowcom 
swobodne wyrażanie woli i sprawiedliwość społeczną.  Dotychczasowe jak i obecne przepisy 
prawa działkowego stwarzają możliwość rozwoju i zachowania porządku w ROD, czego 
dowodem jest nasz ogród liczący przeszło 80 lat. 

Szanowna Pani Rzecznik

Prosimy zauważyć, że wystąpienie Małopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych jest 
działaniem przeciw ogrodom działkowym, a nie w trosce o nie.                                                 
My, działkowcy – także obywatele tego kraju, prosimy Panią Rzecznik o zwrócenie uwagi na 
dobro i racje większości, a nie mniejszości wykazujących niezrozumiale wrogą postawę 
wobec porządku prawnego dotyczącego ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Z wyrazami szacunku, w imieniu działkowców ROD „Dębniki”
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