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Od kilku lat najwyższe władze Państwa Polskiego dążą do likwidacji ruchu 
ogrodnictwa działkowego. Początek tym działaniom bierze się od 1990 roku, 
kiedy 17 posłów złożyło projekt ustawy zakładający likwidację ogrodów 
działkowych w ciągu pół roku z obowiązkiem posprzątania po sobie 
zajmowanego terenu. Sama idea przejęcia jak najtaniej i jak najszybciej gruntów 
ogrodów działkowych i przepędzenia z nich działkowców i PZD jest nadal 
aktualna. Chodziło wnioskodawcom o rozbicie organizacji - czyli Polski 
Związek Działkowców i zniesienia wszystkich uprawnień przysługujących 
działkowcom, w tym prawa do gruntów oraz własności do majątku na działce. 
A tym, którzy jeszcze zostaną na działkach proponuje się zastosować czasową 
i odpłatną dzierżawę. Dzisiaj wbrew wielokrotnym zapewnieniom polityków, 
a także Ministerstwa Infrastruktury - prowadzi się intensywne prace nad 
nową ustawą o ogrodnictwie działkowym, której założenia wpisują 

się w dotychczasowe projekty. 
My działkowcy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że naprawdę Uczy 

się „kasa" jaką można zarobić na ogrodach, że nie Uczą się żadne szczytne hasła 
i reformy - jest to tylko fasada dla maluczkich, aby wielcy stali się jeszcze 

bogatsi - zatem Uczy się tylko interes. 
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Tak Panie Ministrze, rozumiemy przyjęty tok działań dla zniszczenia 
115-letniego rozwijania się i dorobku polskiego ruchu działkowego. 
Protestujemy przeciwko nie liczeni się z 620 tysiącami podpisów działkowców 
złożonych na listach w obronie ustawy o ROD, nie liczenia się z wieloma 
stanowiskami organów statutowych ROD słanych w ostatnim okresie 
do najwyższych organów w Państwie, aby zostawić w spokoju istniejące 
przepisy prawne i pozwolić nam spokojnie, bez stresu i niepewności dalszego 
funkcjonowania ogrodów działkowych, uprawiać dziatki w spokoju 
i przekonaniu, że nasz głos w obronie ustawy o ROD zostanie wzięty 
pod uwagę. 
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