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Kolegium Prezesów Poznań - Jeżyce z dnia 24.10.2012 r. w sprawie obywatelskiego projektu 

ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

Reprezentujący 33 rodzinne ogrody działkowe z terenu Poznań - Jeżyce prezesi i przedstawiciele 

działkowców wyrażają wolę poparcia dla opracowanego przez Komitet inicjatywy Ustawodawczej 

projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego RP z 11 lipca br. spowodował w szeregach działkowców ogromne zaniepokojenie 

o przyszłość działek i ogrodów w polskich miastach. Dla wielu działkowców groźba utraty prawa do 

działki jest równoznaczna z pozbawieniem szansy na spokojne spędzanie czasu wolnego w zaciszy 

ogródka, założonego często kosztem wielu wyrzeczeń. Jest też odebraniem szansy na spokojne 

dożycie swoich lat w kontakcie z naturalnym środowiskiem. Koszty utrzymania ogródka z każdym 

rokiem powiększają się. Emeryckim rodzinom zaczyna brakować środków na życie , a przewidywany 

wzrost kosztów utrzymania działki z tytułu dzierżawy i podatków może doprowadzić do konieczności 

rezygnacji przez wielu działkowców z dalszej jej uprawy. 

Zatroskani o przyszłość ogrodów działkowych z radością przyjęliśmy opracowanie i zgłoszenie przez 

Komitet inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który może 

zapobiec niekorzystnym zmianom w warunkach korzystania z działek oraz zapewni możliwość 

utrzymania większości ogrodów w naszych miastach. Spełnienie wymogów konstytucyjności, ale 

także zapewnienie praw działkowców i ogrodów, zwiększenie uprawnień właściciela gruntu są 

najważniejszymi walorami opracowanego projektu. Równie ważnym rozwiązaniem jest próba 

zapobieżenia chaosowi w ogrodach pozbawionych struktur zarządzających i kontrolnych przez 

utrzymanie ogólnopolskiej organizacji działkowców działającej w oparciu o ustawę prawo 

o stowarzyszeniach i jej samorządnych organów. Możliwość opuszczenia organizacji oraz 

dobrowolność członkostwa w stowarzyszeniu są zapisami gwarantującymi konstytucyjną swobodę 

zrzeszania się i nie wiążą członkostwa w stowarzyszeniu z prawem do działki. 

Biorąc powyższe pod uwagę udzielamy poparcia dla inicjatywy obywatelskiej wierząc, że projekt 

znajdzie uznanie a o przyszłości ogrodów działkowych współdecydować będą sami zainteresowani. 

Apelujemy do Parlamentarzystów wszystkich ugrupowań o uchwalenie obywatelskiego projektu 

ustawy, który został powszechnie zaakceptowany w naszym środowisku. 
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