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Szanowny Panie Marszałku, 

W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Komisji Gospodarki 
Narodowej Senatu RP uwag zgłoszonych przez reprezentantów Stowarzyszenia 
Ogrodów Działkowych Region Bieszczadzki do tekstu ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych przyjętej przez Sejm w dniu 22 listopada 2013 r. Okręgowy 
Zarząd Podkarpacki PZD w Rzeszowie uważa, że w/w wystąpienie jest w całości 
bezpodstawne. 

Ogrody działkowe funkcjonujące pod sztandarem Stowarzyszenia Ogrodów 
Działkowych z siedzibą w Krośnie działają z rażącym naruszeniem prawa. Wielu 
działkowców żyje w nieświadomości, że na terenie ich ogrodu działa 
Stowarzyszenie, a składki które są od nich pobierane nie trafiają do PZD a są 
przekazywane Stowarzyszeniu. W taki sposób odbywa się finansowanie struktur tej 
organizacji. 

Tytuł prawny do gruntów posiada Polski Związek Działkowców, a nie jakieś 
Stowarzyszenie. Nie prawdą jest jakoby Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych 
Region Bieszczadzki w Krośnie reprezentowało ok. 6 tys. działkowców, ponieważ 
nie posiada ono tylu członków w swoich strukturach. Posługuje się natomiast liczbą 
członków PZD z terenu byłego okręgu krośnieńskiego. W związku z powyższym nie 
posiada legitymacji do zajmowania stanowiska w sprawie ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych oraz negowania rozwiązań przyjętych dla działkowców w tej 
Ustawie. 

W licznych sporach sądowych zapadały orzeczenia potwierdzające 
bezprawność działania Stowarzyszenia oraz ich ingerencji w sprawy Polskiego 
Związku Działkowców, w tym m.in. dotyczące wydania mienia czy też zakaz 
używania nazwy PZD. 

Osoby podpisane w imieniu Stowarzyszenia pod wnioskiem złożonym do 
Pana Marszałka nie mają pojęcia o zapisach zawartych w nowej ustawie 
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o rodzinnych ogrodach działkowych, a ich wystąpienia nie mają na celu 
zagwarantowania praw działkowcom, a jedynie doprowadzenia do likwidacji 
ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Przyjęta przez Sejm RP ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych spełnia 
oczekiwania działkowców, wynikające z popartego przez nich Obywatelskiego 
Projektu ustawy o ROD. Nadmienić należy również, iż wielu działkowców 
z Krosna, Jasła i Sanoka złożyło podpisy pod projektem obywatelskim. 

Wystąpienie to jest jednym z działań podejmowanych przez nieliczną grupę 
osób reprezentujących swoje własne cele, a godzące w interesy zdecydowanej 
większości działkowców. 

Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD w Rzeszowie apeluje do Pana Marszałka 
0 odrzucenie przez Komisję Gospodarki Narodowej oraz Samorządu Terytorialnego 
1 Administracji Państwowej wniosku złożonego przez nieuprawnione do tego osoby. 
Oczekujemy również przyjęcia ustawy o ROD przez Senat RP bez zastrzeżeń. 


