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Nawiązując do pisma z dnia 21 sierpnia 2013 r., w którym zwracają się Państwo 
z prośbą o wyrażenie opmii na temat obecnego kształtu projektu ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych przyznam, że z niepokojem śledzę trwające prace nad projektem 
ustawy. Szczególne zaniepokojenie budzić mogą zapisy dotyczące kwestii 
uwłaszczania działkowców, które stwarzają realne ryzyko i zagrożenie 
do „wywłaszczenia działkowców" i to nie tylko z terenu ogrodów działkowych ale przede 
wszystkim z wieloletniej tradycji i wypracowanego dorobku działkowego. 

Wiele kontrowersji wywołuje również wprowadzenie do projektu ustawy zapisu 
o wolnym handlu działkami w rodzinnych ogrodach działkowych. Rodzą się obawy, 
że może to spowodować nieograniczony i niekontrolowany obrót działkami, które będą 
masowo skupowane przez bogatą część społeczeństwa i wykorzystywane na inne cele. 
W efeiccie może to stwarzać warunki Ho upadku ogrodów, gdyż działki nie będą 
jak dotychczas dla najbardziej potrzebujących lecz dla ludzi bogatych. 

Dlatego tym bardziej doceniam zaangażowanie i poświęcenie z jakim całe środowisko 
działkowców i ludzi, którym bliski jest los ogrodów działkowych w Polsce, walczy 
o finalny kształt projektu ustawy. 
Nie sposób przecież nie docenić roli jaką ogrody działkowe odgrywają w życiu społecznym 
miasta. „Działki" stanowią niezwykle istotny element miejskiego krajobrazu, podnosząc nie 
tylko znacząco walory estetyczne ale również, a może przede wszystkim pozwalają wielu 
mieszkańcom odnaleźć oazę wytchnienia od codziennego zgiełku i zabiegania. Korzystający 
z nich działkowcy to często osoby starsze, dla których działki to swego rodzaju forma 
rozrywki. Tutaj spędzają każdą wolną chwilę, tutaj wychowują swoje dzieci i wnuki, 
wreszcie tutaj spędzają urlopy. 

Ze swej strony pragnę wyrazić swoje poparcie dla Państwa działań w obronie ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych. Jestem przekonany, że ustawa powinna gwarantować 
ogrodom działkowym należytą ochronę prawną zaś działkowcom, bezpieczeństwo i spokój 
użytkowania działek. Stąd żywię głębokie przekonanie, że rodzinne ogrody działkowe będą 
dalej realizować treść art. 2 Konstytucji RP, gdyż właśnie poprzez zapisy ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych urzeczywistniane są zasady sprawiedliwości społecznej, 
umożliwiając również mniej zamożnym polskim rodzinom korzystanie z dobrodziejstw 
naszej Ojczyzny. 
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