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Szanowna Pani Marszalek 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie stosownych starań i odpowiednich 
kroków prawnych mających na celu obronę obecnie obowiązującej ustawy z dnia 8 lipca 
2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. Nr 169, poz.1419 z późn. zm.). Jako 
długoletnia użytkowniczka działki oraz osoba czynnie działająca w statutowych organach 
i życiu społecznym działkowców - jest mi bardzo bliska problematyka związana 
z funkcjonowaniem rodzinnych ogrodów działkowych (wcześniej pracowniczych) - a przede 
wszystkim nurtuje mnie troska o ich przyszłość. W mojej ocenie nowe regulacje łub istotna 
zmiana dotychczasowych przepisów przy założeniach, które są medialnie propagowane, 
w szczególności: zmiana formuły zarządzania ogrodami, wprowadzenie znacznych 
odpłatności wykorzystywanych gruntów publicznych pod ogrody, wprowadzenie ciężarów 
fiskalnych dla użytkowników działek, itp., zmierzają ewidentnie do ich likwidacji 
i w konsekwencji do przejęcia przez kapitał prywatny (przedsiębiorców budowlanych, różno-
branżowe sieci handlowe, itd.). Komercjalizacja ogrodów działkowych oraz likwidacja ulg 
i zwolnień w obowiązujących przepisach to początek ich końca. Interes biznesowy, 
chęć zarobienia szybkich i łatwych pieniędzy, łatanie za wszelką cenę „dziur" budżetowych 
w wyniku przejęcia bardzo atrakcyjnych terenów jakie są obszary ogrodów (często 
położonych w centrum miast) powoduje, że człowiek, rodziny, mieszkańcy, lokalna 
społeczność - są całkowicie pominięte. Brany pod uwagę jest tylko przyszły zysk (i jak 
częstokroć w przeszłości praktyka pokazała) są to zwykle przychody nie dla budżetu państwa 
czy gminy lecz z zasady największe profity otrzymują osoby prywatne. Rodzinne ogrody 
działkowe to zielone płuca miast, alternatywa dla blokowisk, betonu, brzydoty, brudu 
wielkomiejskich osiedli, wszechobecnego hałasu i spalin wytwarzanych przez samochody 
i wielkogabarytowe środki transportu. Częstokroć użytkownicy działek to osoby starsze, 
nie zasobne majątkowo (wiemy jak niskie są w naszym kraju emerytury) ale również osoby 
których rodziny częściowo dotknięte są bezrobociem. Działki w tych przypadkach nie służą 
tylko do celów rekreacyjnych, wypoczynkowych, integracyjnych, ale są istotną pomocą 
w walce z biedą. Wytworzone na rodzinne potrzeby zdrowe owoce i warzywa to poważny 
zastrzyk w budżecie domowym. 

Przedstawiając fragmentarycznie problematykę ogrodów działkowych myślę, 
że przekonam Panią Marszałek, iż pozostawienie ich w aktualnie funkcjonującej postaci 
to dobre rozwiązanie, to dobra inwestycja dla Państwa Polskiego ze względów społecznych, 
ekologicznych, zdrowotnych a w perspektywie i gospodarczych. Nie wolno na wszystkie 
obszary życia społecznego patrzeć tylko przez pryzmat ekonomiczny, bezwzględnego zysku 
i pieniądza. 

Liczę na Pani pomoc, a w konsekwencji na wsparcie człowieka, obywatela i jego 
rodziny, którym pozwoli się żyć normalnie również w aglomeracjach wielkomiejskich. 
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