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 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 r. to nowe wyzwanie dla 

ogólnopolskiego ruchu działkowego. W świetle orzeczenia wyroku każdy z nas 

pozostawiony może być sam sobie. Z życia wiemy, że jednostka w trudnych sprawach 

jest niejednokrotnie bezsilna, traci szansę na powodzenie.  

 Dlatego, jak dotychczas wspólnie działajmy, nie dajmy nikomu nowych szans i 

satysfakcji dla nagłego rozbicia struktur w ogrodach, którym ślemy podziękowania za 

pracę.  

 Czasu nie jest wiele, by wspólnie  działacze i działkowcy podjęli wysiłek chcąc 

obronić ogrody działkowe przed likwidacją, która może dotknąć każdy ogród, kiedy 

szuka się wpływów do kasy samorządów lokalnych.  

 Trzeba powiedzieć wprost deweloperzy mają plany, są wpływowi bo liczy się 

"kasa". A co z działkowcami, gdy scenariusze zrealizują się? Będą patrzeć, jak ich 

majątek jest niszczony bezpowrotnie, pozamiatają i zostaną wspomnienia.  

 Tak nie musi być i tak nie będzie, pod warunkiem, że los jest w naszych rękach 

a przyszłość ogrodów i działkowców zależy od jednostki, determinacji i czynnego 

włączenia się członków Związku w tworzeniu nowego aktu prawnego zwanego 

obywatelskim.  

 Świadomi utraty dotychczasowych praw a przede wszystkim dotyczących sfery 

materialnej, musimy być zintegrowani a nie obojętni.  Doświadczeni nieustannymi 

atakami, poniżani, oskarżani o monopol, anarchię, weźmy za pióro i wysyłajmy 

własne propozycje do obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych.  

 Minione 20 lat to pasmo obaw i lęku, co z ogrodami, co z działkowcami. 

Niestety, los nie był dla nas łaskawy, czego potwierdzeniem jest uchylenie 24 

artykułów ustawy z 8 lipca 2005 r.  Musimy od nowa organizować się 

wyznaczając przyszłość ogrodów działkowych, ich status prawny. Nie wierzmy 

politykom, że otoczą działkowców opieką, że "włos im z głowy nie spadnie" a bez 
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Polskiego Związku Działkowców w ogrodach zapanuje ład, porządek oraz prawo do 

stanowienia i swoboda w działaniu.  

 Przecież nikt nie będzie uprawniony do zarządzania  ogrodem jako całością bo 

wygasają prawa do terenów ogrodów.  

 Prosimy, pamiętajcie, że pozbawieni reprezentacji skazani jesteśmy na warunki 

narzucane przez gminy. 

   Szanowni Działkowcy 

  Historię ruchu ogrodnictwa działkowego na przestrzeni 114 lat napisali nasi 

poprzednicy, my jesteśmy ich kontynuatorami, czego dowodem i wyrazem była 

obrona ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.  

  Dziś, musimy ze wzmożoną aktywnością przeciwstawić się projektom nowych 

ustaw opracowanych przez ugrupowania polityczne, które prowadziły zmasowany 

atak na rodzinne ogrody działkowe na trzech płaszczyznach:  

- inicjatywa ustawodawcza PIS o samorządowym ogrodnictwie  działkowym, 

- zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego fundamentalnych artykułów ustawy z 8 

lipca 2005 r. 

- wystąpienia w prasie o zasięgu krajowym i lokalnym przedstawiające organizację 

w bardzo negatywnym świetle, na które nie ma miejsca w aktualnej rzeczywistości.  

 Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, kierując się podstawową zasadą "nic o 

nas bez nas", uczestnicy Konferencji Okręgowej wierzą, że działkowcy wraz z 

rodzinami z okręgu legnickiego jak dotychczas, dołączą do działkowców w całym 

kraju by skutecznie obronić ogrody i zachować status działkowca do gruntu, działki i 

majątku.  

 Dziękujemy serdecznie za dotychczasowe współdziałania i współpracę, prosząc o 

kontynuację, w co bardzo wierzymy i wielokroć z góry dziękujemy.  
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