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W dniach 25-26 października bieżącego roku uczestniczyłem w szkoleniu 
kandydatów na działkowców zorganizowanym przez Okręgowy Zarząd Świętokrzyski 
Polskiego Związku Działkowców w Kielcach, na którym zostałem poinformowany o 
obecnej sytuacji działkowców, ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców po 
wydanym 11 lipca 2012 roku wyroku Trybunału Konstytucyjnego RP z późniejszym jego 
uzasadnieniem. 

Z dużym zaskoczeniem przyjąłem wiadomość o tym, że Solidarna Polska, jako 
pierwsze ugrupowanie polityczne, w dniu 23 sierpnia 2012 roku złożyło do Kancelarii 
Sejmu RP projekt ustawy o ogrodach działkowych, a Pan został jednocześnie upoważniony 
do reprezentowania posłów Solidarnej Polski w pracach nad tym projektem. 

Z tego co mi wiadomo, nie jest to nowa inicjatywa ustawodawcza, a jedynie nieco 
zmieniony projekt ustawy o ogrodach działkowych, który dokładnie 3 lata temu, jako 
projekt partii PiS, którego Pan Poseł był autorem, został odrzucony podczas obrad Sejmu 
RP już w pierwszym czytaniu. 

W tym przypadku dziwi mnie szczególnie to, że posłowie Solidarnej Polski nie 
pokusili się o szczegółowe dopracowanie projektu ustawy o ogrodach działkowych, aby w 
myśl deklarowanej w początkach swej działalności partyjnej zasady, że: "Będziemy służyć 
Polsce i Polakom " wywiązać się ze złożonych obietnic. 

Ponadto nie widać u Pana realizacji założycielskiej dewizy, mówiącej, że: 
"Będziemy rozmawiali i spotykali się z Polakami", gdyż nic mi nie wiadomo, żeby spotkał 
się Pan z działkowcami i rozmawiał z nimi o uregulowaniach prawnych i godnych zapisów 
ustawowych, które mają zagwarantować spokojne użytkowanie działki. 

"Solidarna Polska - nowa nadzieja dla Polski i Polaków" - takie hasło można 
przeczytać na oficjalnej stronie internetowej Solidarnej Polski (www.kp-solidarnapolska.pl). 

Jako przyszły członek Polskiego Związku Działkowców i użytkownik działki w 
Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Malina" w Kielcach, po wnikliwej analizie projektu 
ustawy o ogrodach działkowych jestem więcej niż przekonany, że Wasza partia będzie nową 
nadzieją, ale nie dla polskich działkowców. 

Projekt ustawy o ogrodach działkowych Solidarnej Polski zakłada m. in., że 
uzasadniona potrzeba gospodarcza, jest wystarczająca, aby zlikwidować ogród działkowy. 
Proszę zauważyć, że skutkiem tego będzie wręcz masowa likwidacja ogrodów działkowych 
w polskich miastach. 

Ponadto proponujecie jako partia polityczna, nadzorowanie nad ogrodami powierzyć 
jednemu pracownikowi urzędów miast i gmin. Chciałbym zobaczyć reakcję tych 
potencjalnych pracowników urzędów administracji samorządowej, którym wkłada się w 
ręce taką pracę. 

http://www.kp-solidarnapolska.pl


Nie rozumiem ponadto, jak w państwie, które podaje się za demokratyczne można 
dać prawo do uprawiania działki w jednym ogrodzie działkowym użytkownikom i 
właścicielom, a więc osobom, które mają większe i mniejsze prawa. 

Ponadto pomysł dziedziczenia działki i związane z tym przeprowadzenie procesu 
sądowego nie wydaje mi się dobrym rozwiązaniem. 

W projekcie ustawy o ogrodach działkowych nie ma zapisu o zwolnieniu od 
podatków: rolnego i od nieruchomości. Jaki będzie tego skutek w przyszłości, po 
ewentualnym wejściu w życie tejże ustawy? Konieczność finansowego obciążenia 
działkowców płaceniem obydwu tych podatków. Czy zadał sobie Pan pytanie czy taki ciężar 
finansowy zdołają podźwignąć działkowcy, biorąc pod uwagę lokalizację ogrodów 
działkowych? 

Ponadto powraca, jak bumerang, w tym projekcie ustawy Pana partii, propozycja 
uwłaszczenia, z tą jednak różnicą że po cenach rynkowych. Będzie to ciężar, któremu nie 
będzie mógł sprostać działkowiec: emeryt, rencista, pracownik o najniższym 
wynagrodzeniu, bezrobotny. 

Tym bardziej nie do przyjęcia, z oczywistych przyczyn, jest propozycja działek o 
powierzchni do 1500 m2. Jasnym jest, że nie wypoczynkowe i rekreacyjne funkcje będą 
spełniać takie działki, ale mieszkaniowe, a przecież polskie ogrody działkowe nie rozwiążą 
problemów mieszkaniowych społeczeństwa polskiego. 

Majątek Polskiego Związku Działkowców ma przejść na rzecz Skarbu Państwa - ale 
jakim prawem! Przecież jest to jawna nacjonalizacja majątku Związku i wspólnie 
wypracowanego majątku członków największej, samorządnej organizacji społecznej 
w Polsce. 

Nie mam żadnych wątpliwości, co do tego, że projekt ustawy o ogrodach 
działkowych Solidarnej Polski nie wejdzie w życie, gdyż nie służy dobru działkowców, 
społeczności miast i osiedli oraz całego społeczeństwa polskiego. Jawnie opowiada się on 
za likwidacją ogrodów działkowych i istnieniem jednej organizacji, która stałaby się 
obrońcą praw działkowców. 

Z poważaniem 

Cezary Grudzień 


