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Zapoznałam się z obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych, który został przyjęty na X Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów 
Polskiego Związku Działkowców w dniu 6 października 2012 r. Zarówno ja, jak i 
wielu moich znajomych działkowców uważamy, że jest to bardzo dobry projekt, 
ponieważ zapewnia on ciągłość i tradycję ogrodów działkowych w Polsce a także 
zapewnia nam korzystanie z takich samych praw, które mamy dotychczas zapisane w 
ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005r. 
Ani ja, ani działkowcy z mojego Ogrodu nie chcą utracić nabytych praw, ani też nie 
chcą aby ogrodami zarządzały jakieś inne podmioty, które zanim czegokolwiek się 
nauczą, to zdążą rozbić naszą działkową jedność, poróżnić działkowców a w 
konsekwencji zaprzepaścić wszystko to, co dzięki nam i naszemu Polskiemu 
Związkowi Działkowców zbudowaliśmy przez dziesiątki lat. 
Zjednani w Polskim Związku Działkowców mamy zapewniony ład organizacyjny, 
należyte zarządzanie, ochronę naszych praw do działek a więc pewność i gwarancje, 
że nasze ogrody i działki nie będą likwidowane przez gminy na dowolne cele. 

Pani Marszałek 
Zapoznałam się też z projektem ustawy o ogrodach działkowych Solidarnej 

Polski i jestem przerażona tym, co z tego projektu wynika. Nie godzę się z zapisami 
w tym projekcie, ponieważ one są wymierzone przeciwko działkowcom. Nie mogę 
zrozumieć dlaczego posłowie Solidarnej Polski chcą abyśmy byli obarczani 
podatkami za własne altany, podatkami za grunty i innymi opłatami na utrzymanie 
gminnych urzędników zarządzających jakimiś wspólnotami ogrodowymi. Ten projekt 
jest niekonstytucyjny i nie powinien być przez Sejm uchwalony. 

Zwracam się do Pani Marszałek z gorącym apelem, aby nie pozwoliła Pani na 
przewrót w polskim ogrodnictwie działkowym i wsparła nasz obywatelski projekt 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który zostanie złożony do Sejmu RP. 
Ten projekt wyraża nasze oczekiwania, bo stworzyli go działkowcy. 
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