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ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO "OŚWIATA" WE WROCŁAWIU 
W SPRAWIE ZŁOŻONEGO OBYWATELSKIGO PROJEKTU USTAWY O OGRODACH 

DZIAŁKOWYCH. 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "OŚWIATA" reprezentujący blisko 
trzystu działkowców apeluje do Pani Marszałek o przyjęcie obywatelskiego projektu 
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i wydanie postanowienia o przyjęciu 
zawiadomienia o utworzeniu Komitetu , co umożliwi podjęcie dalszych czynności 
związanych z obywatelską inicjatywą ustawodawczą - na co My działkowcy 
czekamy. Przed Trybunałem Konstytucyjnym , który uznał ustawę z 2005r jako 
niezgodną z Konstytucją ponieśliśmy porażkę , ale przegrało przede wszystkim 
państwo . Przecież to Sejm przyjął tę ustawę , a Prezydent ją podpisał. Przyjęliśmy 
wyrok ze zdziwieniem , a jednocześnie z pokorą . Naszą odpowiedzią jest 
opracowanie projektu nowej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych . Projekt 
zakłada wiele nowych rozwiązań , które mają dostosować przepisy do orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego . Jednocześnie zachowaniu podlegają najważniejsze 
funkcje ogrodów działkowych , których Trybunał nie zakwestionował , ale wręcz 
podkreślił dla nich swoje uznanie . Ponadto projekt nawiązuje do tradycyjnego 
modelu organizacji tej dziedziny życia społecznego , która opiera się o 
samoorganizację osób zainteresowanych korzystaniem z działki czyli zarządzaniem 
ogrodami przez zrzeszenia działkowców. 
Nasze oczekiwania na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o 
utworzeniu Komitetu były złudne . Zamiast decyzji o rejestracji doczekaliśmy się 
pisma o uzupełnieniu braków formalnych dotyczących skutków finansowych jakie 
może spowodować wejście w życie nowej ustawy. Tymczasem w uzasadnieniu 
projektu ustawy jasno wskazano , że ustawa nie spowoduje żadnych skutków 
finansowych dla budżetu państwa jak również samorządów lokalnych . Dlaczego 
społeczność działkowa w dalszym ciągu jest dyskryminowana , przecież złożony 
projekt Solidarnej Polski zawiera wiele rewolucyjnych propozycji, które pociągną za 
sobą skutki finansowe dla budżetu państwa , jednak nie został zakwestionowany 
przez Panią Marszałek. Nasz projekt zakłada zmiany ewolucyjne pozwalające na 
swobodne i płynne przejście do nowych przepisów prawnych . 
Stanowczo protestujemy traktowaniu nas jako drugorzędnej części społeczeństwa . 
Nie możemy zrozumieć skąd u Pani Marszałek tyle nienawiści do działkowców , jak 



długo będziemy jeszcze odrzucać kłody rzucane nam pod nogi. Szukaliśmy u Pani 
Marszałek poparcia przed Trybunałem Konstytucyjnym , kiedy prosiliśmy o zmianę 
posłów reprezentującym Sejm - nie doczekaliśmy się żadnej reakcji . Poseł Dera dał 
się poznać jako wróg ogrodnictwa działkowego , w swoich wypowiedziach przed 
Trybunałem kompromitował nie tylko siebie ale Sejm RP . Wszystkie te działania nie 
są przypadkowe . Projekt nowej ustawy cieszy się powszechnym uznaniem wśród 
społeczności działkowej , chcemy składać pod nim podpisy, aby jak najszybciej 
trafił pod obrady Sejmu . Jak widać pomimo składanych obietnic po wyroku 
Trybunału nie wszystkim zależy na jak najszybszym uchwaleniu nowej ustawy. Gra 
na zwłokę jest wygodna dla tych , którzy chcą likwidacji ogrodów działkowych i 
pozbawienia najważniejszych praw działkowców. Należy jednak pamiętać, że 
ogrody działkowe to nie tylko zaspokojenie indywidualnych potrzeb działkowców , 
ale przede wszystkim tereny zielone , które utrzymywane są bez wykorzystywania 
środków publicznych. Ogrodów działkowych nie można postrzegać jako 
indywidualne skupiska działek , ale zorganizowaną całość pełniącą ważne funkcje 
społeczne , rekreacyjne , integracyjne i ekologiczne. Należy pamiętać, że większość 
ogrodów powstawało na nieużytkach , ugorach , wysypiskach śmieci . To dzięki 
ciężkiej pracy pokoleń działkowców , dzisiaj na tych terenach znajduje się prawie 
milion działek , które stanowią dla rodzin uzupełnienie swojej spiżarni o warzywa i 
owoce oraz możliwość taniego wypoczynku . Należy pamiętać o ludziach starszych , 
emerytach , rencistach dla których działka to jedyna forma spędzania czasu. 
Ogrody są dla ludzi, a nie dla zbijania kapitału na nich . 
W 2007r podczas mszy dożynkowej na Jasnej Górze ksiądz Stanisław Rospondek 
powiedział: ... To Wy drodzy działkowcy tworzycie płuca miast i osiedli Ojczyzny . 
Rodzinne Ogrody Działkowe to ruch , któremu nie wolno wyrządzić krzywdy , 
uprawnienia działkowców niech zostaną nie tknięte . Ta Ziemia , która rodzi jest 
pielęgnowana i nie wolno jej przeznaczyć pod zabudowę . Ona przeznaczona jest do 
rodzenia plonów , To Wy dbajcie o ten kawałek Ziemi , bo Ona jest wakacjami 
rodzinnymi, Ona jest dorobkiem całego życia . Ona , Ta Ziemia do Was należy ..." 
Chcemy postrzegać w osobie Pani Marszałek sprzymierzeńca , osobę wrażliwą , 
której nie jest obojętny los czterech milionów ludzi, nie pozwólmy zniszczyć tego co 
wybudowano przez ponad 100 lat. 
Mamy nadzieję , że Pani Marszałek opowie się za ogrodnictwem działkowym i 
dobrem działkowców i dopuści do dalszego procedowania ten projekt ustawy . 
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