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Krajowa Partia Emerytów i Rencistów 

List otwarty 

Dotyczy:   projektu Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych opracowywanego  

                 przez Nadzwyczajną Komisję Sejmową. 

           Wbrew elementarnemu poczuciu sprawiedliwości społecznej, wszystkie mające 

przedstawicieli w Sejmie i Senacie partie polityczne, Polski Związek Działkowców, przy 

milczącej aprobacie Kościoła oraz generalnie pozostałych partii politycznych i organizacji 

pozarządowych SOLIDARNIE godzi się na przyszłe uregulowania prawne nie zabezpieczające 

w sposób trwały i sprawiedliwy należnych praw działkowcom. 

Stwierdzenie to wynika z faktu, że wszystkie proponowane przez nich rozwiązania ustawowe 

nie zakładają przyznania prawa własności do działek. 

           Wiadomo, że tylko prawo własności do działki, bezdyskusyjnie i trwale gwarantuje 

działkowcom obronę przed szybką likwidacją ogrodów, a w przypadku likwidacji, godziwe 

zadośćuczynienie za pozbawienie ich prawa do użytkowania działki, w tym zapłatę za grunt 

użytkowanej działki po cenie rynkowej ! 

          Transformacja ustrojowa i super niegospodarne rządy doprowadziły do sytuacji, w 

której: dług publiczny przekracza bilion złotych, majątek państwowy niemal w pełni 

wysprzedany za maksymalnie 20 procent jego wartości, miliony Polaków w pętli zadłużenia 

bez realnej możliwości jego spłaty, a setki miliardów złotych pomocy z Unii Europejskiej w 

minimalnym stopniu wpłynęły na stan gospodarki Polski. W opłakanym stanie są: służba 

zdrowia, oszczędności przeciętnego polskiego obywatela, szkolnictwo, kolejnictwo, stosunki 

międzyludzkie, perspektywy na rozwój sił wytwórczych , w tym zatrudnienia itd. itp. Stojąc 

w obliczu wysoce prawdopodobnego bankructwa państwa na miarę Grecji , elity polityczne 

zdolne są do popełnienia każdej niegodziwości w imię obrony swoich interesów .Jedną 

z ostatnich możliwości pozyskania środków finansowych w dużej skali to zawładnięcie 

i sprzedaż gruntów rodzinnych ogrodów działkowych z pominięciem żywotnych interesów 

działkowców.  

          Zdobycz ma być duża, 435 milionów metrów kwadratowych gruntów zazwyczaj 

w atrakcyjnym miejscu oraz łatwa; ponad to 900 tysięcy działkowców to generalnie ludzie 

starzy i biedni, z tego około 400 tysięcy to emeryci, a około 100 tysięcy renciści 

z wykształceniem niższym niż przeciętnym w Polsce Stowarzyszenie Nasz Wspólny Śląski 

Dom od początku wystąpienia konieczności zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach 

działkowych, właśnie w obronie tych ludzi konsekwentnie walczy o zagwarantowanie 

należnych im praw. Podstawą pomyślności działkowców jest nadanie im prawa własności do 

działek . Wszelkie inne rozwiązania będą iluzorycznie zabezpieczały interes działkowców, a ich 
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rzeczywistym celem będzie przyszłe zasilanie budżetu oraz interes nabywców gruntów 

ogrodów działkowych. 

             Szczegółowe, w tym alternatywne rozwiązania związane z nadaniem działkowcom 

prawa do działek oraz inne problemy Stowarzyszenie Nasz Wspólny Śląski Dom przedstawiło 

między innymi w  Liście otwartym dotyczącym naszego pełnego poparcia dla takiego 

obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, który maksymalnie zabezpieczy 

interesy działkowców. List otwarty skierowano do wielu adresatów mających realny wpływ na 

przyszłe postanowienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Generalny brak ustosunkowania się do wnioskowanych rozwiązań utwierdza nas 

w przekonaniu, że ustawodawstwo polskie ma w każdym zakresie służyć bogaczom oraz 

elitom władzy wspieranych przez nich. 

               Przekazując w załączeniu cytowany List otwarty mamy nadzieje, że w aktualnych 

uwarunkowaniach społecznych i politycznych uchwalona Ustawa o rodzinnych ogrodach 

działkowych zawierać będzie postanowienia zgodne z naszymi propozycjami. W przypadku 

odmiennych uregulowań nowej Ustawy - prosimy o zorganizowanie sądowych pozwów 

zbiorowych działkowców wnioskujących nabycie przez nich prawa do działek poprzez 

zasiedzenie w dobrej wierze. Według wstępnego rozeznania liczba działkowców użytkujących 

działki ponad 20 lat, czyli okres dający prawo do zasiedzenia wynosi co najmniej ponad 100 

tysięcy /być może kilkaset tysięcy/ osób. Stoimy na stanowisku, że nie przyznanie 

działkowcom prawa własności do działek, stanowić będzie ciężki grzech zaniechania 

w wykonaniu ewangelicznych nakazów. 

 

Z poważaniem. 

Prezes Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom 

Paweł   H  E  L  I  S 
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