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Polski Związek Dj:iałkowców 
Rodzinny Ogród Działkowy 
im. "Połam" w Pile 

Piła, dnia 5 kwietnia 2012 r. 

Szanowna Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP 
Warszawa 

Szanowna Pani Marszałek! 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Połam" w Pile w imieniu 324 rodzin działkowych 
użytkujących działki w naszym ogrodzie, przedstawia stanowisko w sprawie ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku. 
Od 2010 roku działkowcy żyją w ciągłym niepokoju o losy ustawy i naszego Związku. Stało to się z 
powodu zakwestionowana konstytucyjności naszej ustawy przez Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego i skierowanie w tej sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie całej 
ustawy, jako niezgodnej z konstytucją. 
Nie zgadzamy się na zmianę naszej ustawy gdyż ona zapewnia nam działkowcom: 
- prawo do bezpłatnego używania gruntów publicznych pod ogrody działkowe, 
- prawo do użytkowania działek na zasadzie konkretnego tytułu prawnego, podlegającego ujawnieniu 
w księdze wieczystej, 
- prawo własności nasadzeń i obiektów usytuowanych na działce, 
- prawo do zwolnień podatkowych z tytułu użytkowania działki, 
- prawo od odszkodowania za utraconą własność wskutek likwidacji ogrodu, 
- prawo do działki zamiennej w razie likwidacji ogrodu, 
- prawo do zachowania działki i pozostania w ogrodzie w razie zasadnego żądania zwrotu terenu 
ogrodu przez byłych właścicieli, 
- prawo przejęcia działki po zmarłym działkowcu przez Jego osoby bliskie. 
Wszystkie te najważniejsze uprawnienia mają zostać zlikwidowane. Wnioskodawca zapomniał, że 
nasze ogrody posiadają status urządzeń użyteczności publicznej, dzięki czemu stanowią istotny 
element infrastruktury dostępnej dla społeczności lokalnej. 
Zaskarżenie ustawy i brak realnego wsparcia ze strony organów państwa jest dla działkowców 
bulwersujące. Takie działania są w naszym przekonaniu, pretekstem do zniesienia przepisów 
zabezpieczających nasze słuszne prawa. 
Takie działania odbieramy jako jawny zamach na nasze prawa zawarte w Konstytucji RP. 
Zwracamy się do Pani Marszałek a ze Panł pośrednictwem także- do parlamentarzystów o 
zaprzestanie walki z ponad milionową działkową społecznością i udzielenie nam aktywnej pomocy w 
zachowaniu przysługujących nam prawom zagwarantowanym w dobrej i akceptowanej przez nas 
Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku. 

Z działkowym pozdrowieniem 
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