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Szanowny Panie Premierze! 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu oraz 

zarządy rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego szczególnie w 2011 

roku zwracały się wielokrotnie do Pana Premiera o zajęcie stanowiska i pomoc w 

obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Niestety nie doczekaliśmy się 

odpowiedzi. Kolejne wystąpienie nasze wynika nie tylko z tego powodu, ale przede 

wszystkim związane jest z prowadzoną od dłuższego okresu akcją przeciwko 

działkowcom, ogrodom i naszemu Związkowi przez podległe Panu Ministerstwo 

Infrastruktury, jak też w związku z wnioskami jakie złożył w 2010 roku do Trybunału 

Konstytucyjnego ówczesny I Prezes Sądu Najwyższego o uznanie za niezgodną z 

Konstytucją RP nawet całcj ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Podjęta akcja 

przeciwko ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych mocno zbulwersowała i nadal 



bulwersuje środowisko działkowców. Działkowcy czują się zagrożeni, że ich działka 

w wyniku w/w zamierzeń przestanie istnieć, że przestanie istnieć ogród działkowy. Jak 

bowiem inaczej zrozumieć wnioski I Prezesa Sądu Najwyższego, który żąda 

przeznaczenia terenów ogrodów na inne cele najczęściej deweloperskie i komercyjne, 

wnosząc o uchylenie art. 17 ust. 2 ustawy. Jak bowiem inaczej zrozumieć Opinię 

byłego Marszałka Sejmu - Pana Grzegorza Schetyny skierowaną do Trybunału 

Konstytucyjnego, który w imieniu Sejmu RP poparł wnioski I Prezesa Sądu 

Najwyższego. 

Zrealizowanie tych wniosków doprowadzi do unicestwienia całego ogrodnictwa 

działkowego w Polsce, które w 2012 r. obchodzić będzie 115 lat. Już teraz mamy 

bardzo wiele przykładów nieprzychylnych działań wobec ogrodów działkowych, 

szczególnie ze strony władz dużych miast a takim jest np. Wrocław, gdzie obecnie 

ponad 1000 ha ogrodów działkowych zostało przeznaczonych do likwidacji. Takie 

działania popierają liczni inwestorzy komercyjni. Władze samorządowe dużych miast 

liczą, że w wyniku likwidacji ogrodów znacznie wzbogacą swój budżet a inwestorzy 

wzbogacą swoje konto w wyniku zrealizowanych inwestycji. Należy podkreślić, że 

działkowcy nie mają nic przeciwko rozwojowi miast a nawet wspierają działania w 

tym kierunku godząc się na likwidację ogrodów pod budowę autostrad i dróg 

ekspresowych, budowę i rozbudowę dróg i ulic czy innych inwestycji o charakterze 

komunalnym. Jednak działkowcy nie mogą się zgodzić na totalną likwidację terenów 

ogrodów, do czego zmierzają wnioski I Prezesa SN i Opinia byłego Marszałka Sejmu 

RP czy też działania wspomnianego Ministerstwa. Działkowcy wnieśli ogrom pracy w 

swoje ogrody i działki. Rodziny działkowców a jest ich w naszym okręgu 58 000 nie 

wyobrażają sobie dalszego życia bez ogrodu działkowego. Ogrody dają im nie tylko 

wsparcie dla ich coraz skromniejszego budżetu domowego, ale i radość życia. Dają im 

więc poczucie bezpieczeństwa. Ogrody ponadto są miejscem spokojnego i w zgodzie z 

przyrodą spędzania ostatnich lat życia emerytów i rencistów, i coraz częściej są 

miejscem spędzania czasu przez młodsze rodziny wraz z dziećmi. Ogrody działkowe 

znacznie wpływają na poprawę zdrowia a praca na działce pozwala chociaż na 

moment zapomnieć o stresach i trudach dnia codziennego. 
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Szanowny Panie Premierze! 

Zapewne znane są Panu przypomniane walory ogrodów, do których należy 

także wzbogacanie zieleni miejskiej, ale też znane są zadania naszej społecznej 

Organizacji, która sprawnie i ku zadowoleniu naszych członków służy działkowcom. 

Musieliśmy je jednak zaakcentować wierząc, że Pan Premier nie pozwoli na tak 

przygotowany zamach na nasze działki i ogrody. Już teraz naszą społeczną organizację 

- Polski Związek Działkowców próbuje się opodatkować ogromnymi opłatami z 

tytułu prawa użytkowania wieczystego czy innymi podatkami. Pytamy się, kto ma je 

zapłacić, czy ci ludzie, użytkownicy działek, którym brakuje pieniędzy by choć 

skromnie przeżyć miesiąc? Polski Związek Działkowców tworzą działkowcy a sam 

Związek nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wypracowuje dochodów, bo 

ogrody są urządzeniami użyteczności publicznej. 

Szanowny Panie Premierze! 

Przedstawiając w/w problem, który jest troską wszystkich działkowców, który 

spędza nam przysłowiowy „sen z powiek" - uprzejmie prosimy o spowodowanie 

zaniechania tych niekorzystnych działań oraz o użycie wszelkich wpływów, również 

jako Przewodniczący największego ugrupowania politycznego by odstąpiono od 

zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawa, której zapisy 

zostały wypracowane na przestrzeni ponad 100 lat sprawdziła się w wieloletniej 

praktyce i jest akceptowana przez społeczeństwo oraz przez wiele samorządów 

terytorialnych i innych organizacji społecznych. Uważamy, że ustawa ta bardzo służy 

rodzinom działkowców i powinna dalej funkcjonować bez żadnych zmian. 

Oczekujemy na stanowisko Pana Premiera w tej sprawie, które natychmiast 

przekażemy wszystkim działkowcom naszego okręgu. 

Otrzymuje 
1. Trybunał Konstytucyjny S E f c R . K T A R E 

Okrfgywjjgii Znrzijdu 
Polskicgufcwiiik« Działkowców wc Wrocławiu 

A 
V • (A p U E Z E 3 

GtĄ • '•pK&O ZARZĄDU 
l*Zfj ŁAWIU 

mgr tturburu Korolciuk 
Smells 

3 


