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STANOWISKO 
uczestników narady przedstawicieli zarządów rodzinnych ogrodów 

działkowych okręgu opolskiego Polskiego Związku Działkowców w Opolu 

w sprawie poparcia dla projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 

działkowych 

Uczestnicy narady po zapoznaniu się z projektem ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych, pragną przedstawić swoje poparcie dla tej inicjatywy. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w tak szybkim czasie udało się stworzyć 
propozycję, która zabezpieczy wszystkie prawa działkowców 
z jednoczesnym zachowaniem zasad zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej. 
Przekształcenie się Polskiego Związku Działkowców w stowarzyszenie 

działające zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach pozwoli działkowcom na 
i 

zachowanie prawa do działek, które dotychczas użytkowują. Zachowany 
zostanie jednocześnie dorobek ruchu działkowego w Polsce, który został 
wypracowany przez wiele pokoleń. Ważne jest, że ten projekt gwarantuje dalsze 
istnienie ogrodów działkowych i działek. Opowiadamy się za utrzymaniem 
dotychczasowej formy prawa do działek - czyli bezterminowej 
i bezpłatnej dzierżawy działkowej przy jednoczesnym utrzymaniem zwolnień 
podatkowych. Ustawa ta gwarantuje nam zachowanie pierwszeństwa osób 
bliskich przy zamianie działki i przeniesienia na nich praw, a także prawo do 
działki po zmarłym małżonku. Nie można także zapomnieć o zagwarantowaniu 
działkowcom prawa własności majątku, który gromadziły pokolenia za swoich 
działkach. Uczestnicy narady uważają, że projekt ustawy o rodzinnych ogrodach 



działkowych zawiera wszystkie niezbędne uregulowania prawne, które 
zabezpieczą wszystkie prawa działkowców. Jednakże ostatnie słowo dotyczące 
uchwalenia ustawy dotyczącej miliona polskich rodzin należy do pań posłanek i 
panów posłów, którzy sprawują mandat z wyboru obywateli. Wierzymy, że 
przekazany przez pełnomocników obywatelski projekt ustawy 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zostanie uchwalony większością głosów 
posłów koalicji i opozycji, którzy gwarantowali w dniu ogłoszenia wyroku przez 
Trybunał Konstytucyjny, że działkowcom i ogrodom nic złego się nie stanie. 
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