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Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 2 Armii Wojska Polskiego w 

Poznaniu, zrzeszającego 640 działkowców, zwraca się do Pani Marszałek o obronę praw polskich 

działkowców zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Z ogromnym smutkiem 

przyjmujemy wiadomość, że nie czekając na werdykt Trybunału Konstytucyjnego Ministerstwo 

Transportu i Budownictwa we współpracy z mało życzliwymi dla ogrodnictwa działkowego miastami 

oraz z przedstawicielami stowarzyszeń działkowców, które w imię swoich partykularnych interesów 

dążą do zmiany istniejącego prawa, zamierzają wnieść pod obrady Sejmu projekt nowej ustawy o 

ogrodach działkowych. Ministerstwo nie konsultuje prac z największą i najliczniejszą organizacja 

działkowców, jaką jest Polski Związek Działkowców. Obawiamy się więc, że celem nowelizacji jest 

rozbicie naszej organizacji, pozbawienie działkowców praw zapisanych w ustawie oraz otwarcie 

dostępu dla biznesu do terenów zajmowanych przez ogrody działkowe. 

Inicjatywa jest groźna dla idei polskiego ogrodnictwa działkowego, mającego piękną tradycję i bogaty 

dorobek. Ogrody działkowe powstawały dla zaspokojenia potrzeb wypoczynku i rekreacji oraz jako 

pomoc socjalna państwa dla najbiedniejszej części polskiego społeczeństwa. Sfera ubóstwa w naszym 

kraju nadal istnieje, a w dobie kryzysu wręcz się poszerza. Nie możemy się zgodzić, by najubożsi stali 

się po raz kolejny ofiarami działań systemowych państwa. Podporządkowanie ogrodów gminom, 

przy znanej niechęci części z nich do ogrodnictwa działkowego, otworzy dostęp dó terenów 

zajmowanych przez ogrody i spowoduje likwidację dużej ich części. Możliwość obciążenia 

działkowców podatkami i opłatami za dzierżawę wykluczy z grona działkowców osoby, które nie 

udźwigną ciężaru tych dodatkowych obciążeń. 

Prosimy Panią Marszałek o wnikliwą analizę projektu, który może wkrótce trafić pod obrady Sejmu i 

o niedopuszczenie do takich zmian w prawie, które uderzą w najuboższych, dla których działka jest 

często jedyną formą wypoczynku i dorobkiem całego życia. Prosimy również, by z wielka uwagą 

śledzić , czy w projekcie nie zostaną zapisane dążenia do zmiany, za którymi stoją stowarzyszenia 

składające się w większości z osób, które złamały prawo budowlane i zamierzają ogrody przekształcić 

w osiedla mieszkaniowe, łamiąc przy tym prawo budowlane i przepisy z zakresu ochrony przyrody. 

Chcemy wierzyć, że Pani Marszałek i Sejm RP będą bronić bogatej tradycji i dorobku polskiego ruchu 

działkowego. Chcemy utrzymać swoje ogrody i wierzymy, że tak jak służyły naszym ojcom, służą nam , 

będą też w przyszłości służyć naszym dzieciom. Ogrody służą nam do wypoczynku, przez ruch na 

świeżym powietrzu ratują nasze zdrowie, a nasze dzieci i młodzież uczą szacunku dla natury. Nie 

dajmy zniszczyć tych wartości w imię interesów grup zainteresowanych przejęciem terenów ogrodów 

działkowych. 

Rodzinny Ogród Działkowy 
im. 2 Armii Wojska Polskiego 

ul. Bukowska 235 
60-189 Poznań 



Uczymy na Panią Marszałek i czekamy podobnie jak i tysiące rodzin polskich działkowców na zajęcie 

przez Panią stanowiska w przedstawionych sprawach! 

w imieniu 640 rodzin działkowych: 
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Do wiadomości: 

- posłowie na Sejm z Poznania 

- Krajowa Rada PZD 


