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Współpracując z Okręgowym Zarządem Polskiego Związku Działkowców we 
Wrocławiu zostałem poinformowany o przygotowaniu w Ministerstwie Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej nowego projektu ustawy o ogrodach działkowych 
znacznie mniej korzystnego dla użytkowników działek i ogrodów niż obecnie 
obowiązująca ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 08 lipca 2005r. 

Poinformowano mnie, że proponowane uregulowania zmierzają do zmiany statusu 
rodzinnych ogrodów działkowych w taki sposób, by w każdej chwili możnaby dokonywać 
likwidacji ogrodów na dowolny cel. Członkowie Związku, rodziny działkowców obawiają 
się, że obecne ogrody istniejące kilkadziesiąt lat a niektóre nawet ponad 100 lat mogą ulec 
likwidacji w wyniku sprzedaży zajmowanych przez ogrody gruntów deweloperom i innym 
inwestorom na cele komercyjne. Zagrożone mogą być wszystkie ogrody działkowe we 
Wrocławiu, które zarówno w studium jak i w planach zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczone są właśnie na w/w cele. Ponad 35 tysięcy rodzin może stracić dotychczas 
użytkowane działki. Zagrożone są ponadto zapisane w ustawie dotychczasowe prawa 
działkowców do własności altan i nasadzeń na działkach a także nabyte od kilkudziesięciu 
lat prawa do zwolnień podatkowych z tytułu użytkowania działki. 
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ć p o 
Rodzinne ogrodnictwo działkowe ma w Polsce swoją ponad 100-letnią historię 

i tradycję i dotychczas funkcjonowało w oparciu o ustawy o pracowniczych ogrodach 
działkowych a od 8 lipca 2005r. w oparciu o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Ustawa ta ujęła to wszystko co było dobre w poprzednich uregulowaniach prawnych oraz 
wprowadziła przepisy odpowiadające obecnemu porządkowi prawnemu w naszym kraju. 
Ustawa funkcjonująca już ponad 6 lat sprawdziła się w praktyce, jest korzystna i popierana 
nie tylko przez 58 tysięcy rodzin działkowców w okręgu wrocławskim ale także jest 
korzystna dla całego społeczeństwa i popierana przez władze zdecydowanej większości 
miast i gmin o czym świadczą listy poparcia dla obecnej ustawy ze strony władz powiatów 
i gmin Brzegu Dolnego, Milicza, Międzyborza, Oleśnicy, Strzelina, Sycowa, Trzebnicy 
i Wołowa. 

Zwracam się w związku z powyższym do Pana Premiera z uprzejmą prośbą 
o spowodowanie zaniechania prac nad projektem nowej ustawy o ogrodach. Niech ogrody 
działkowe, urządzenia użyteczności publicznej, których walory pod względem 
zdrowotnym, społecznym, socjalnym są wręcz nieocenione dalej istnieją i rozwijają się 
pod rządami obecnej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Pragnę przy tym zaznaczyć, że Polski Związek Działkowców według mojej wiedzy 
sprawnie i zgodnie z prawem zarządza ogrodami położonymi w okręgu wrocławskim 
dbając o ich stan i prowadząc do dalszego rozwoju. 

Otrzymuje : 

1. Marszałek Sejmu RP 
Pani Ewa Kopacz 
ul. Wiejska 4/6/8 
00-902 Warszawa 

2 


