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V Okrggowego Zjazdu Delegat6w PZD w Krakowie z dnia 13 czervyca 20lS r.

w sprawie wybordw parlamentarnych w 2015 roku

Ogrodnictwo dzialkowe w ostatnich latach wielokrotnie byto poddawane

pr6bom politycznym zmierzaj4cym do likwidacji ogrod6w dzialkowych lub

zbtxzenia jednosci ruchu dzialkowego. Uchylenie przez Trybunal Konstlrtucyjny

ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych 22005 r., sprawilo, 2e dzialkowcy byli
zmuszeni wziqi sprawy w swoje rEce.

Powolany ze struktur Polskiego zwiryku Dzialkowc6w Komitet Inicjatywy

obyvatelskiej przygotowal i konsultowal nowy projekt ustawy o rodzinnych

ogrodach dzialkowych. Polscy dzialkowcy dali tej inicjatyrvie wyi4tkow4 rangg

zbieraj4c blisko milion podpis6w. Ten mandat potrzebowal r6wniez wsparcia

politycznego. St4d organizowane byty liczne spotkania z poslami Rp, wojewodami,

ale r6wnie2 pikiety i manifestacj e orv tysi4ce wyst4pieri wystosowanych do

najwazniejszych os6b w Polsce. Nie zawsze dzialkowcy mogli liczy6 na spotkanie,

odpowiedzi na zapytania, ani na wsparcie nowej ustawy o r.o.d. Mimo to politycy nie

zlekcewaZyli obywatelskiej ustawy.

R6wnie2 inicjatl'wa ,,stop rozbi6rkom altan", kt6ra powstala po krzywdzqcym

dzialkowc6w wyroku s4du administracyjnego, wplyngla na zmiang prawa, dzigki
poparciu dzialkowc6w i polityk6w. Zaangahowanie czlonk6w polskiego zwi4zku
Dzialkowc6w zaowocowalo wprowadzeniem do ustawy prawo budowlane definicji
altany dzialkowej, co oddalilo widmo rozbi6rki altan w ogrodach dzialkowych.

Dzialkowcy nadal powinni by(, zaangizowani politycznie, tym bardziej, 2e

wci4z pojawiaj4 sig osoby nieprzychylne ogrodom, podwaZaj4ce konstytucyjno66

ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych z dnja 13 grudnia 2013 r. obecnie tak2e



zmagamy sig z blokowaniem przez Prezydent m. st. warszawy rejestracji w
Krajowym Rejestrze Sadowym Statutu pzD, d,o kt6rego zmiany zobligowala pzD

ustawa o RoD z 13 grudnia 2013 r. Takie dzialanie prezydent m. st. warszawy moze

skutkowai paralilem w Polskim Zwi4zku Dzialkowc6w.

Minione lata pokazui4 iak wazne jest polityczne wsparcie dla ogrodnictwa

dzialkowego. To Sejm, Senat i prezydent Rp odpowiadail za prawo w polsce.

Niemniej prawo w postaci ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych, czy ustawy

takie jak; ustawa prawo budowlane, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o podatkach

i oplatach lokalnych i in., dotyczq w swojej tresci r6wnie2 zasad dzialar'ia ogrod6w

dzialkowych w Polsce. Dlatego udziat i poparcie w wyborach parlamentamych dla
os6b wspierai4cych i rozumiei4cych potrzeby ogrodnictwa dzialkowego w polsce,

jest tak istotne. Dobra reprezentacja dzialkowc6w w sejmie i Senacie Rp zaowocuje
tworzeniem dobrego prawa dla dzialkowc6w oraz stabilizaci4 funkcjonowania
ogrod6w dzialkowych w Polsce.
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