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Pani 

Ewa KOPACZ 
Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 

Szanowna Pani Marszałek! 

Powszechnie wiadomo, że ogrodnictwo działkowe w Polsce ma ponad 100 
letnią tradycję i realizuje prospołeczne cele. Działki umożliwiają aktywny wypoczy-
nek wielopokoleniowym rodzinom działkowców, dają zdrowie i radość ludziom już 
nieaktywnym zawodowo, pomagają im godnie przeżyć jesień życia oraz wzbogacają 
ich stoły w zdrową żywność. 

Pani Marszałek 

U podstawy opracowania obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach 
działkowych znajduje się wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku, w 
którym w odniesieniu do 24 przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
orzeczono niekonstytucyjność. Wyrok ten oceniamy jako krzywdzący i niesprawie-
dliwy. Przekonująnas o tym zdania odrębne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 

My, niżej podpisani działkowcy, zebrani na naradzie szkoleniowej: 
• popieramy obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, 

który uwzględniając postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, chroni prawa 
nabyte przez działkowców. 

• zwracamy się do Pani Marszałek Sejmu oraz Posłów o odrzucenie projektu 
złożonego przez posłów Solidarnej Polski, który jest szkodliwy dla działkow-
ców i jego skutkiem może być tylko generalne wywłaszczenie działkowców, 
a w konsekwencji likwidacja większości ogrodów działkowych. Ten projekt 

różni się od poprzedniego projektu PIS jedynie wykreśleniem zapisów o prefe-
rencyjnej sprzedaży działek działkowcom. . 
Nadal ma się wrażenie, że projekt ustawy jest napisany pod osobiste potrzeby 
posła Dery, bowiem, mimo że zgodnie z prawem obowiązującym od ponad 60 
lat działka może mieć do 500 m2 powierzchni, nadal forsuje jej zwiększenie do 
600 metrów, bo sam taką właśnie działkę użytkuje. 
Na działkę będzie stać tylko bogatych. To nie jest ustawa o ogrodach działko-
wych tylko ustawa umożliwiająca wykup działek przez ludzi bogatych i po-
większanie ich nawet do powierzchni 1500 m2 . Dzisiejszy działkowiec w 
świetle tej ustawy jest nikim, bo jest ona napisana dla właścicieli. To oni mają 
prawa, to oni są właścicielami infrastruktury ogrodów, to wąska grupa ludzi 
bogatych może przejąć cały majątek działkowców i w praktyce sprawować 
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