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Społecznych Instruktorów ogrodowych, okręgowych i krajowych z terenu 
okręgu elbląskiego 

W sprawie: projektu ustaw o ogrodach działkowych 

Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej z terenu okręgu elbląskiego zebrani na 
nardzie rocznej w dniu 15 stycznia 2013 r w celu omówienia zadań w zakresie 
działalności oświatowej w rodzinnych ogrodach działkowych zapoznali się z również z 
projektami ustaw o ogrodach działkowych zgłaszanych przez kluby parlamentarne PO i 
Solidarna Polska. 

Analiza omawianych projektów pozwala na twierdzenie, że w brew wcześniejszym 
obietnicom polityków „że nie dadzą działkowcom zrobić krzywdy" w obu projektach 
zakłada się likwidację ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej działkowców, jej majątku i 
zastąpienie jej , jak zakłada PO organizacjami działkowców działającymi na szczeblu 
ogrodowym i to z bardzo ograniczoną samo działalnością lub wspólnotami ogrodowymi 
wg projektu Solidarnej Polski. W świetle tych propozycji zamierzenia polityków są 
oczywiste albowiem dąży się do rozbicia ruchu ogrodnictwa działkowego, likwidację 
legalnie istniejącej organizacji jakim jest Polski Związek Działkowców oraz konfiskatę , 
w majestacie prawa, majątku wypracowanego przez pokolenia milionowej organizacji. 
W szczególności zaniepokojenie budzą propozycje do ustawy o ogrodach działkowych 
opracowane przez zespół parlamentarzystów PO pod kierunkiem posła Huskowskiego. 
Zgodnie z proponowanymi tam rozwiązaniami prawnymi działkowcy zostaną pozbawieni 
słusznie nabytych praw na mocy wcześniejszych ustaw a w szczególności: 

1. Zastąpienie dotychczasowego prawa użytkowania umowami czasowymi 
( umowami dzierżawy ) , tj. na okres 25 lat w odniesieniu do istniejących 
ogrodów z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia przez właściciela terenu. 

2. Nałożenie na działkowców opłat za korzystanie z terenów ustalonych w oparciu 
rynkową wartość gruntów oraz podatku za altanę i budynki na terenie ogrodu, 

3. Likwidację regulacji prawnej stanowiącej podstawę do uznania, że majątek 
znajdujący się na działce stanowi własność działkowca, 

4. Obowiązek dostosowania altan w przeciągu 10 lat od wymogów określonych w 
nowej ustawie tj. zmniejszenia jej powierzchni do 20m2 ( na terenach miejskich i 
podmiejskich ) oraz zakaz trwałego połączenia z gruntem. Po uchwaleniu tego 
przepisu ulegną likwidacji aktualnie istniejące altany połączone z gruntem. 

Nie może również satysfakcjonować projekt ustawy działkowej złożony do Sejmu przez 
posłów Solidarnej Polski. Nawet pobieżna analiza omawianego projektu utwierdza nas w 
przekonaniu, że nie ma on na celu ochrony interesu użytkowników działek. 
W szczególności proponuje się przeniesienie na teren ogrodów regulacji ze wspólnot 
mieszkaniowych co świadczy o braku znajomości funkcjonowania społecznej 
organizacji jaką jest ogród, którego funkcjonowanie oparte jest na pracy społecznej jego 
członków. Proponowany sposób zarządzania ogrodem jest jaskrawym zaprzeczeniem idei 
ogrodnictwa działkowego, w której ogrody są obiektami użyteczności publicznej, a 
działki powinny być dostępne dla społeczeństwa i dla tych ludzi , których nie stać na 



wykup ziemi. Tymczasem w projekcie przewiduje się możliwość nabycia na własność 
działki o powierzchni 600 m2, a w wyjątkowych przypadkach nawet o pow. 1500 m2. 
Proponowane rozwiązanie świadczy o tym, że projekt został stworzony dla ludzi 
bogatych, których stać będzie na wykupienie już posiadanej działki i w wyjątkowych 
przypadkach powiększenie jej do powierzchni 1500 m2. 

Dlatego tez zebrani zdecydowanie opowiadają się za obywatelskim projektem ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych, w którym kompleksowo zabezpiecza się prawa 
działkowców i ogrodów czego dowodem jest masowe jego poparcie poprzez składanie 
podpisów przez społeczność naszego okręgu. 
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