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Działkowcy z 28 Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Gnieźnie zebrani w dniu 8 grudnia 
br. na spotkaniu w sprawie przyszłości polskiego ogrodnictwa działkowego zapoznani zostali 
z projektami ustaw o rodzinnych ogrodach działkowych już zgłoszonymi do Sejmu RP jak i 
z projektami ustaw, które docierają do działkowców od klubów parlamentarnych. W 
szczególności zapoznano się z projektem ustawy zgłoszonym przez Solidarną Polskę, Sojusz 
Lewicy Demokratycznej oraz z Obywatelskim Projektem Ustawy zgłoszonym przez Komitet 
Inicjatywy Ustawodawczej. Zapoznano się również z przekazanym przedstawicielom PZD 
na spotkaniach z posłami projektem ustawy opracowywanym przez Platformę Obywatelską. 

Zebrani na spotkaniu wyrażają przekonanie, że przedstawiony Sejmowi Obywatelski Projekt 
Ustawy w pełni będzie zabezpieczać nasze dotychczasowe prawa do działki, co jednocześnie 
nie będzie wiązało się z przymusem przynależności do nowych stowarzyszeń tworzonych na 
działkach. Zabezpiecza nasze dotychczasowe prawa dotyczące zwolnienia z czynszu 
dzierżawnego i podatków. Gwarantuje nam prawo do odszkodowania w przypadku 
konieczności zlikwidowania ogrodu a także gwarantuje przydział terenów zastępczych. 
Zabezpiecza zachowanie dotychczasowego charakteru i funkcji ogrodów działkowych. 

Ogrodnictwo działkowe w Gnieźnie posiada już 110 letnią historię. Były lata rozkwitu, 
stagnacji, próby podporządkowania nas związkom zawodowym. Tworzyliśmy nowe ogrody 
ale też byliśmy świadkami likwidacji ogrodów zrzeszonych w Polskim Związku 
Działkowców jak i ogrodów nie objętych dotychczasową ustawą o rodzinnych ogrodach 
działkowych. Działkowcy z tych ogrodów nie otrzymali żadnego odszkodowania za nakłady 
poczynione na swych działkach ani też terenu zastępczego. Obecny Obywatelski Projekt 
Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zabezpiecza nas przed takim losem. Uważamy, 
że za to, że zamienialiśmy nieużytki w kwitnące kwiatami płuca miast należy nam się 
pewność dalszej uprawy ziemi i możliwości przekazania działek swym następcom. To 
wszystko zabezpiecza nam projekt Naszej ustawy. 

Wypowiadamy się również za prawem do posiadania własnej organizacji - Polskiego 
Związku Działkowców. Milionowa rodzina działkowców ma prawo do reprezentacji na 
szczeblu krajowym i regionalnym. Likwidacja PZD proponowana w niektórych projektach 
osłabi pozycje działkowców i odbierze im prawa nabyte przez lata uprawy działki. Pogorszy 
tym samym warunki funkcjonowania ogrodów a wiele z nich będzie zlikwidowanych. 
Obawiamy się o los ogrodów w dużych miastach, gdzie interesy działkowców zostaną 
pominięte w zderzeniu z planami inwestycyjnymi, często o charakterze komercyjnym. 
Popieramy nasz Związek i domagamy się utrzymania go, jako reprezentanta wielkiej rodziny 
polskich działkowców. 
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