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Szanowny Pan 

Sławomir Nowak 

Minister Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej 

STANOWISKO 

Prezydium Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w sprawie 

obywatelskiego projektu ustawy 

o rodzinnych ogrodach działkowych 

Prezydium Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD zwraca się z 

apelem do Pana Ministra o zwrócenie szczególnej uwagi na obywatelski 

projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Jednocześnie prosimy 

o odrzucenie innych propozycji ustawowych regulujących funkcjonowanie 

ogrodów działkowych, które nie spełniają oczekiwań działkowców i zostały 

przygotowane przez środowiska nie mające nic wspólnego z ogrodnictwem 

działkowym. 

Projekt ustawy reguluje wiele zasadniczych kwestii, a w 

szczególności: maksymalnie zabezpiecza prawa działkowców do 

użytkowanych działek, wprowadza wolność zrzeszania się działkowców w 

stowarzyszeniach prowadzących ogrody działkowe, gwarantuje prawo do 

odszkodowania w przypadku likwidacji ogrodów, potwierdza prawo 

własności działkowców do majątku zgromadzonego na działkach. Projekt 

nie nakłada żadnych dodatkowych obciążeń finansowych na budżet 

państwa i samorządów. 

Prezydium OZP uważa, że jedynie szybkie uchwalenie przez Sejm 

obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

zagwarantuje dalsze istnienie ogrodów działkowych z pożytkiem dla 

przyszłych pokoleń. 



Szanowny Panie Ministrze, 

Apelujemy o szybkie przeprowadzenie prac nad obywatelskim 

projektem ustawy w kierowanym przez Pana resorcie. Liczymy na to, że 

ewentualne uwagi wprowadzone przez urzędników Ministerstwa będą 

konsultowane na bieżąco z działkowcami. Blisko czteromilionowa 

społeczność działkowa zasługuje na dobrą regulację prawną, która pozwoli 

na spokojne uprawianie działek i korzystanie z dobrodziejstw aktywnego 

wypoczynku na działkach. 

Z wyrazami poważania 

(podpisy członków Prezydium) 

Do wiadomości : 

Krajowa Rada PZD, Warszawa. 



Rzeszów, 27.1 1.20! : r. 

Sygnatariusze stanowiska w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych 
ogrodaeh działkowych, skierowanego do Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej 
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