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Członkowie Polskiego Związku Działkowców - użytkownicy działek w 
Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. „Skowronek" w Elblągu, liczącym 
360 działek ogrodniczych, zwracają się z uprzejmą prośbą o poparcie 
naszego obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. 
Po zapoznaniu się z kilkoma projektami poszczególnych klubów poselskich, 
które w swoich założeniach zmierzają do likwidacji dorobku i praw 
działkowców nabytych w ciągu wieloletniej działalności w Polsce liczącej 
ponad 120 lat swojej historii. 
Ideą ruchu działkowego po zniszczenia wojennych w okresie I wojny 
światowej była pomoc najbardziej jej potrzebującym. Jesteśmy przekonani, 
że idea ta nie straciła na aktualności do dziś. 
Dla wielu rodzin działkowców możliwość użytkowania działki jest jedynym 
bogactwem materialnym pozwalającym, po często wieloletniej ciężkiej pracy 
dla dobra ojczyzny, na godziwy jedynie dostępny, zasłużony wypoczynek i 
zmniejszenie kosztów życia codziennego. 
W naszym odczuciu nie można zaspakajać potrzeb znikomej a bogatej części 
społeczeństwa kosztem pomocy dla mało zamożnych. Dlaczego projekt 
kilkudziesięciu posłów ma być mądrzejszy od kilkuset tysięcy podpisujących 
się pod własnym projektem ustawy. 
Ze wszystkich zgłoszonych projektów dotyczących zmian w zasadach 
użytkowania rodzinnych ogrodów, największy nasz sprzeciw budzi projekt 
zgłoszony przez klub poselski Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski, z 
uwagi na między innymi takie zapisy: 
- wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz likwidacji 
Polskiego Związku Działkowców, 
- z majątku Polskiego Związku Działkowców utworzenie Krajowego 
Funduszu Ogrodowego, bez określenia przeznaczenia, 



- funkcjonowanie ogrodów na podstawie krótkoterminowych umów 
dzierżawy zawieranych na warunkach określanych przez właściciela 
gruntów, 
- duża swoboda wypowiadania umów dzierżawy przez właściciela gruntów, 
- swoboda właściciela gruntu w podejmowaniu decyzji o możliwości 
korzystania przez niektóre osoby z terenów dzierżawiących przez 
stowarzyszenie ogrodowe na innych zasadach, co jest łamaniem zasad 
demokracji i praw ogółu użytkowników, 
- założenia ustalania opłat za działki według wolnorynkowych cen 
nieruchomości gruntowych, 
- ustalanie podatków i opłat łącznie z opłatami za „prowadzenie ogrodu" 
wskazuje, że opłaty te będą zbyt dużym obciążeniem dla emerytów, 
rencistów i rodzin wielodzietnych. 
W naszym przekonaniu projekt obywate lski us tawy o R O D z a c h o w u j e 
ducha i ideę ruchu ogrodn ic twa dz ia łkowego w Polsce i spełnia 
oczekiwania społecznośc i dz ia łkowej i jej s y m p a t y k ó w . 

Ta część obywateli jest przekonana o przychylnym potraktowaniu naszej 
prośby. 

Życzymy Panu wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów dla dobra 
Ojczyzny i jej obywateli. 
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