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Polski Związek Działkowców 
Okręgowy Zarząd w Częstochowie 

Szanowni działkowcy 
Wspólnie z Wami cieszę się z nowej Ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych 

ogrodach działkowych, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku, gdyż wypełnia ona lukę 
prawną po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 20l2r. w sprawie ustawy z dnia 
8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Od zawsze wspieram działania 
działkowców teraz jako Samorządowiec, a wcześniej Parlamentarzysta, bo doskonale 
rozumiem i znam Wasze potrzeby. Sam bowiem posiadam działkę w ogrodach działkowych. 
Podziwiam Waszą wielką determinację i jedność całego środowiska działkowców 
0 wypracowanie dobrych regulacji dla milionowej grupy działkowców i ich rodzin celem 
zachowania dorobku i idei ogrodnictwa działkowego w Polsce. Na kolejnych spotkaniach 
z Wami wspólnie zastanawialiśmy się nad propozycją rozwiązań i działań pozwalających te 
rozwiązania wprowadzić. Uważam bowiem, że działkowcy zasługują na to, by spokojnie 
gospodarzyć na swoim małym skrawku ziemi realizując swoje marzenia, gdyż widzę Wasz 
wielki trud wkładany latami w przekształcenie nieużytków w centrach miast w oazy spokoju 
1 odpoczynku oraz zielone płuca miast. 

Nowa ustawa zachowała wszystkie przysługujące Wam dotąd prawa, a także 
wprowadziła na Waszą rzecz nowe uprawnienia. Dzięki temu dzisiejsza sytuacja prawna 
działkowców jest niezwykle silna. Wynika ona przede wszystkim z zapewnienia działkowcom 
miedzy innymi konkretnego tytułu prawnego do działki - dzierżawę działkową - ujawnianą 
w księdze wieczystej, przenoszenia praw do działki, własności nasadzeń, obiektów 
i urządzeń oraz udogodnionego trybu przejścia prawa do działki. 

Jednocześnie jako Gospodarz Miasta zauważam, że przepisy obywatelskiej ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych z uwzględnionymi zmianami i propozycjami zarówno 
działkowców jak też władz samorządowych nie kolidują zarówno z dalszym, lepszym 
funkcjonowaniem ogrodów działkowych jak również z jednoczesnym uwzględnieniem 
własności gminnej i możliwościami dalszego rozwoju Miasta Częstochowy. Jestem pewien, 
że ustawa kompleksowo spełni Wasze oczekiwania i zagwarantuje Wam spokojne korzystanie 
z aktywnego wypoczynku i możliwości prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, 
natomiast Miastu zapewni możliwość realizacji celów środowiskowych 
w postaci ochrony środowiska przyrodniczego i podnoszenia standardów ekologicznych 
otoczenia. 

Z życzeniami spokojnego gospodarowania i sukcesów na poiu upraw ogrodniczych: 
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