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skierowane do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

oraz władz politycznych w sprawie projektu obywatelskiego.  
  

  

 Polski społeczny ruch ogrodów działkowych ma autorytet, właściwą rangę 

społeczną nie tylko wśród społeczeństwa polskiego, ale również na niwie 

międzynarodowej. Dlatego z punktu widzenia społecznego i z upoważnienia 

członków rodzinnych ogrodów działkowych oczekują z niecierpliwością, że nasza 

społeczna, masowa organizacja nie będzie traktowana przez rządzących 

instrumentalnie oraz jako zaplecze polityczne jakiejkolwiek partii. Polska jako kraj 

demokracji musi zagwarantować wszystkim równość oraz jednakowe prawa dla 

funkcjonowania społecznych organizacji. Mocno i głośno akcentujemy, że nie 

jesteśmy tworem nieko0nstytucyjnym, nie byliśmy powołani dla siebie, służymy i 

pomagamy tym, którzy amatorsko zajmują się ogrodnictwem, dzielą się owocami 

swojej pracy w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nikomu działkowcy nie 

szkodzą, chcą być na równi traktowani z innym i organizacjami i podmiotami, 

mają prawo oczekiwać, że Sejm RP, Premier Rządu, Ministrowie oraz liderzy 

partii politycznych staną na wysokości zadania i poprą ustawę, której projekt 

obywatelski z udziałem związkowców a przede wszystkim samych działkowców 

jest przygotowywany.  

 Zwracamy się do najwyższych władz Rzeczypospolitej, aby nie hamowali 

inicjatywy w tworzeniu nowego dokumentu przyjęli jego wersję z uznaniem i 

zrozumieniem. To działkowcy oraz samorządy są najbardziej zainteresowani 

mądrymi i zgodnymi z konstytucją RP przepisami prawa, które spowodują, że 

ogrody na mapie Polski pozostaną a działkowcy będą czuć się pewnie i bez 

zagrożeń. Uregulowane zagadnienia w nowej ustawie to przede wszystkim 

powinny wzmocnić prawną pozycję działkowca i nie otwierały drogi 

nieuzasadnionym likwidacją rodzinnych ogrodów działkowych. Niech nowa 
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ustawa służy obecnym działkowcom i przyszłym pokoleniom, a zatytułowana 

powinna być „o rodzinnych ogrodach działkowych”, ponieważ trafnie oddaje ich 

charakter i funkcję.  

 Apelujemy do władz Rzeczypospolitej Polskiej – nie odbierajcie 

działkowcom prawa do samodzielności, do decydowania o majątku wspólnym i 

stanowiącym własność użytkowania działki, a przede wszystkim, kto będzie ich 

następcą na działce. 

 Tym, którzy po prostu usiądą do stołu rozmów, nich w dalszym ciągu 

przyświeca im idea ogrodnictwa działkowego. Czekamy na nową ustawę, wierząc, 

że pod jej rządami Polscy działkowcy będą bezpieczni i wspierani w swojej 

mrówczej pracy na rzecz również środowiska naturalnego. Kolor zieleń to nadzieja 

i z tą nadzieją czekamy na efekt pracy twórców nowej ustawy, wierząc, że Sejm ja 

uchwali.  

Z góry dziękujemy.        
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