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Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisja Rozjemcza Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

"KŁOS" we Wrocławiu w imieniu dwustu osiemnastu członków PZD - użytkowników działek 

w naszym ogrodzie, zwracamy się do Pani MARSZAŁEK z uprzejmą prośbą o wsparcie 

działań Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie obywatelskiego projektu 

ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

X Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu 6 października br. zatwierdził 

projekt nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Projekt w pełni uwzględnia wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego, a jednocześnie gwarantuje działkowcom zachowanie praw nabytych 

w oparciu o dotychczasową ustawę. 

Przepisy ustawy o ogrodach działkowych powstawały' w ciągu ponad stuletniej historii 

ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich, a aktualne prawa działkowców i ogrodów 

funkcjonują w Polsce od co najmniej sześćdziesięciu lat. 

Dla kilku milionów Polaków działka w rodzinnym ogrodzie działkowym jest miejscem 

gdzie mogą spędzać każdą wolną chwilę, wychowywać dzieci i wnuki, spędzać urlopy. Działka 

to też miejsce gdzie można uprawiać tanią i zdrową żywność, z której korzystają nie tylko 

działkowcy, a także ich rodziny. 

W ocenie nas działkowców, projekt nowej ustawy jest dobrym dokumentem 

zabezpieczającym prawa działkowców. Jednocześnie uważamy, że nie spowoduje tak dla 

budżetu państwa, jak i dla jednostek samorządu terytorialnego negatywnych skutków 

finansowych. 

Z publikacji CBOS wynika, że większość Polaków, bo aż 88 procent uważa, że 

w miastach jest miejsce dla rodzinnych ogrodów działkowych. W grupie ankietowanych tylko 

29 procent zadeklarowało, że mają działkę w rodzinnych ogrodach działkowych. 

Gorąco prosimy PANIĄ MARSZAŁEK o poparcie obywatelskiego projektu ustawy 

o rodzinnych ogrodach działkowych, złożonego w Sejmie przez władze Polskiego Związku 

Działkowców. 
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