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Stanowisko Organów Samorządowych Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczne 
wzgórze" w Wałbrzychu w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o 

ogrodach działkowych. 
Szanowna Pani Marszałek! 

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych z 2005 r podważyło dotychczasową strukturę funkcjonowania ogrodów 
działkowych w Polsce i wymusiło podjęcie działań dla stworzenia nowej formuły prawnej 
dla ich dalszego istnienia i rozwoju. 

Dlatego też podjęta przez działkowców inicjatywa oraz opracowanie nowego projektu 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych została przez nas wszystkich, przyjęta z 
wielkim zadowoleniem i ulgą, a rozwiązania w niej zawarte przyjęliśmy z uznaniem. 
Stwierdzamy, że jest to projekt kompletny, który w sposób kompleksowy reguluje 
problematykę ogrodnictwa działkowego w Polsce. Pozwala zachować tradycje i dorobek 
ruchu ogrodnictwa działkowego, chroni nabyte przez nas prawa, zachowuje prawo 
niezakłóconego użytkowania działki, prawo do zwolnień podatkowych i zabezpiecza prawo 
działkowców do odszkodowań w przypadku likwidacji ogrodu. Fundamentalnymi dla 
naszego istnienia są rozwiązania w projekcie ustawy, które dotyczą przekształcenia z mocy 
prawa Polskiego Związku Działkowców w jedno stowarzyszenie ogrodowe. Każda 
organizacja samodzielna, społeczna, samorządowa o zasięgu ogólnokrajowym powinna 
funkcjonować w oparciu o podobne zasady i struktury organizacyjne realizując przez swoje 
jednostki terenowe podobne zadania i cele. Ta jedność to jedyny sposób na obronę naszych 
praw i wartości, naszych ogrodów, działek, naszego majątku. Wielość podmiotów, 
rozdrobnionych, słabych, nawet pod nadzorem władz publicznych to w niedalekiej 
przyszłości tożsame jest z nieuchronną ich likwidacją. 

Pani Marszałek. 

Nasz - obywatelski projekt nowej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zapewnia 
nam stabilizację, daje poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Jesteśmy przeświadczeni, że 
rozwiązania w nim zawarte będą dobrze służyły istnieniu i rozwojowi ogrodów działkowych 
w Polsce. Wierzymy, że Pani Marszałek mocą swojej władzy nie pozwoli skrzywdzić 
rodziny działkowe. 
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