
STANOWISKO 

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu 
z dnia 15 grudnia 2012r. 

w sprawie przyszłości polskiego ogrodnictwa działkowego 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu wyraża jednoznaczne poparcie dla 
Obywatelskiego Projektu Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Przyjęcie przez Sejm RP 
projektu będzie gwarancją przetrwania ogrodów działkowych w polskich miastach. Oczekuje takiej 
decyzji Sejmu zdecydowana większość polskich działkowców, chcących w spokoju uprawiać swoje 
działki i korzystać z dobrodziejstwa bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Nadchodzący 2013 r. będzie 
brzemienny w skutkach dla przyszłości polskiego ogrodnictwa działkowego. Wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 11 lipca 2012r. kwestionujący zgodność z Konstytucją RP 24 artykuły ustawy 

0 rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005r. spowodował likwidację przepisów prawa 
regulującego działalność ogrodów działkowych oraz wyznaczył Sejmowi RP termin 18 miesięcy na 
uchwalenie nowej ustawy o ogrodach działkowych. Polscy działkowcy uznali, że gwarantem dobrego 
prawa będzie propozycja ustawy opracowana przez nich samych w formie projektu obywatelskiego 
wg zasady „nic o nas bez nas". Nie chcemy, by o ogrodach decydowali posłowie mający 
niejednokrotnie mgliste pojęcie o formach działania ogrodów działkowych, ich znaczeniu dla polskich 
rodzin wywodzących się w większości z uboższej części społeczeństwa, o znaczeniu ogrodów jako 
miejskiej zieleni dla mieszkańców miast, ale także o problemach dotykających środowisko 
działkowców nękane samowolami części działkowców I brakiem wsparcia dla zachowania porządku 
prawnego ze strony organów administracyjnych i samorządów miast. 

Projekt Obywatelski zgłoszony do Sejmu przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej został opracowany 
z woli działkowców i przez działkowców. Jest popierany przez samych zainteresowanych, ale także 
przez przyjaciół ogrodnictwa działkowego. Podpisy na listach poparcia składają parlamentarzyści 
1 samorządowcy. Projekt poparł m.in. Prezydent Poznania i zarazem Przewodniczący Związku Miast 
Polskich Ryszard Grobelny, Prezydent Gniezna Jacek Kowalski, Burmistrz Nowego Tomyśla Henryk 
Helwing i inni. Zaświadcza to, że projekt ma społeczne poparcie i gwarantuje ogrodom i działkowcom 
zachowanie praw nabytych. Daje również szanse rozwoju miast i likwidacji ogrodów na cele 
publiczne, porządkuje nawarstwione sprawy gruntowe, I co najważniejsze daje swobodę 
decydowania o przynależności działkowca do stowarzyszenia zarządzającego ogrodem, a ogrodom 
swobodę zrzeszania się. Przyjęcie przez Sejm projektu będzie wyrazem poparcia dla Idei polskiego 
ogrodnictwa działkowego i wypełnieniem zapewnień płynących od polityków i sędziów Trybunału, że 
wyrok Trybunału nie powinien pogorszyć warunków uprawy działek przez działkowców. Będziemy 
bacznie obserwować, czy te zapewnienia będą miały pokrycie przy stanowieniu prawa przez Sejm RP. 

Wiceprezes OZ PZD w Poznaniu Prezes OZ PZD w Poznaniu 

Sylwester Chęciński Zdzisław Śliwa 

Do wiadomości: 

Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu 

Kluby parlamentarne I koła poselskie. 


