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Posłanki i Posłowie na Sejm RP 

APEL 
Walnego Zebrania działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Zagajnik w Poznaniu 

z Okręgu Poznańskiego Polskiego Związku Działkowców. 

Szanowna Pani Marszałek 
Szanowni parlamentarzyści 

Z niepokojem obserwujemy ostatnie wydarzenia związane z zaskarżeniem ustawy 
0 rodzinnych ogrodach działkowych przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału 
Konstytucyjnego oraz działania Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
w zakresie zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działania te budzą niepokój 
działkowców, którzy pozbawieni głosu, nie mogą mieć wpływu na ustawę, która ich dotyczy, 
zważywszy, iż przyszły projekt zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych powstaje bez 
konsultacji z samymi działkowcami. 

Należy przypomnieć, iż licznie przybyli na II Kongres PZD zaproszeni posłowie 
1 przedstawiciele Rządu RP deklarowali, iż o losach ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
będą decydować także działkowcy zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców. 

Dlatego nieugięcie powtarzamy, że wszelkie zmiany wspomnianej ustawy powinny 
odbywać się z udziałem przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców, którzy reprezentują 
ogólnopolski ruch związkowy ogrodnictwa działkowego. Nie chcemy, aby o naszym losie 
decydowano bez nas, zwłaszcza w kontekście praw nabytych w okresie 110 letniej tradycji ruchu 
ogrodnictwa działkowego. Ruch ogrodnictwa na przestrzeni jego istnienia przetrwał liczne 
zawieruchy wydarzeń historii państwa polskiego i teraz, gdy kraj odzyskał wolność, ogrody 
działkowe miałyby ulec takim zamianom, w które w istocie rzeczy doprowadziłyby do ich 
likwidacji. Liczne próby zmiany tej ustawy, podejmowane w przeszłości przez różne opcje 
polityczne, potwierdzają niejako tę tezę i w związku z tym budzą one niepokój działkowców. 

OCZEKUJEMY 
zatem na rzeczowe stanowisko Pani Marszałek oraz parlamentarzystów, jakie zajmują w sprawie 
przyszłości naszych rodzinnych ogrodów działkowych. 

APELUJEMY 

o pozostawienie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w dotychczasowym kształcie, który 
pozwala nam działkowcom na spokojne uprawianie naszych ogrodów. Ogródki, dla wielu osób, 
zwłaszcza dla osób w wieku podeszłym stanowią jedyne miejsce rekreacji i wypocz 
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