
STANOWISKO
IX Okrggowego Zjazdu Delegat6w Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w

w Szczawnie Zdroju z dnia 13 czerwca 2015 r.
w sprawie jednoSci ruchu ogrodnictwa dzialkowego i znaczenia posiadania
przez dzialkowc6w o96l n o kraj owej o rga n izacj i d la p rzyszloSci rodzi n nych

ogrod6w dzialkowych i zachowania praw dzialkowcriw.

Jedno66 ruchu ogrodnictwa dzialkowego oznacza trwalo6c istnienia rodzinnych
ogrod6w dzialkowych iich rozw6j. Determinacja dzialkowc6w w obronie
najcenniejszych warto6ci ogrodnictwa dzialkowego, jednoSc w dzialaniu calego
Srodowiska w okresie 25 lat nowego systemu politycznego w naszym Paristwie,
potwierdzaj4' 2e gdy dzialkowcy s4 zintegrowani w jednolitej, niezale2nej
i samorzqdnej organizacji, to stanowi4 silg napgdzaj4c4 rozwoj ogrod6w, oraz silg,
kt6ra tych ogrod6w skutecznie broni.

Polscy dzialkowcy przez ostanie 25 lat wielokrotnie jednoczyli sig do wsp6lnej
walki, przeciwstawiajqc sig pr6bom totalnej likwidacji ogrod6w dzialkowych lub
drastycznego ograniczenia ich praw. W takich sytuacjach integracja wok6l wiasnego
Zwi7zku, wok6l wsp6lnego celu dzialania pozwalala na skuteczn4 walkg o swoje
prawa. Wszyscy pamigtamy dwukrotnie zwolywany Kongres PZD w celu zajgcia
stanowiska wobec zagrozen dalszego istnienia ruchu ogrodnictwa dzialkowego.
I Kongres, kt6ry obradowal 14 lipca 2009 r. zwolany byl w zwi4z.ku
z procedowaniem w Sejmie projektu ustawy zgioszonego przez poslow PiS

w sprawie ogr6dk6w dzialkowych. Gdyby taka ustawa weszla w 2ycie, oznaczaloby
to koniec rodzinnych ogrod6w dzialkowych, koniec praw dzialkowc6q koniec
funkcj i i roli, jak4 dla ogromnej czgSci niezamoznego spoleczeristwa spelniajq
rodzinne ogrody dzialkowe i dziatki. Il Kongres, kt6ry obradowal 22 wrzeSnia
2011 r. to takZe przyklad integracji dzialkowc6w i jednomy6lnoSi w obronie
najcenniej szych dla ruchu ogrodnictwa dziaikowego wartoSci.

Skuteczna obrona to efekt silnej i zintegrowanej samorz4dnej organizacji, jak4
jest Polski Zwiqzek Dzialkowc6w. Przyklad6w jednoSci dzialania jest wiele,
a najdobitniejszym jest powszechna walka o obywatelsk4 ustawg o rodzinnych
ogrodach dzialkowych - blisko milion podpis6w obywateli popierajAcych ten
projekt. GdybySmy nie byli zintegrowani w swojej og6lnopolskiej organizacji a wigc
silni w swojej jednoSci, to zamiast naszej nowej ustawy z dma 13 grudnia 2013 r.

Sejm uchwalilby ustawg przygotowanq pr7.ez. posl6w z klubu parlamentarnego
Platformy Obywatel skiej, kt6ry zakladai m. in. :

- wygaszenie praw posiadanych dotychczas przez dzialkowc6w do teren6w
rodzinnych ogrod6w dzialkowych tj. prawa uZytkowania wieczystego
i zwyklego i zast4pienie ich odplatnymi umowami o czasowym charakterze,

- nacjonalizacjg lub kornunalizacjg mienia wsp6lnego w ogrodach i majqtku
dzialkowc6w na dzialkach,

- likwidacjg Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w i zagarnigcie jego maj4tku przez
pai.rstwo, aby pozbyc sig sily, kt6ra skutecznie broni ogrody i prawa



dzialkowc6q

- naloZenie na dzialkowc6w oplat i podatk6w za korzystanie z teren6w w
kwotach ustalanych wg wartoSci rynkowych gruntu, a nie wg sposobu ich
wykorzystywania tak jak jest w PZD,

- opodatkowanie dzialkowc6w za altany na dzialkach.

lX Okrggowy Zjazd Delegat6w PZD w Szczawnie Zdroju wyra2a przekonanie, ze na
przykladzie tego projektu ustawy Srodowisko dzialkowc6w zrozumialo jak
wygl4daloby traktowanie ogrod6w i dzialkowc6w, gdyby nie bylo ich wlasnej
jednolitej og6lnopolskiej organizacji, a ka2dy ogr6d funkcjonowalby zupelnie
oddzielnie. Jaki ogr6d bytby w stanie obronii sig choiby przed podatkami lub
likwidacj4 ogrodu, z kim rozmawiano by w sprawach calego ruchu, w sprawach
ustawowego zabezpleczenia praw dzialkowc6w i ogrod6w? Dzialkowcy wiedzq
r6wnie2, 2e Europa dqzy do jedno6ci i pelnej integracji. Glosz4 o tym polscy
politycy,, ale we wlasnym kraju czg1( z nich d4zy do dezintegracj i ruchu ogrodnictwa
dzialkowego, do jego rozbicia i likwidacji Zwi4zku. Cel tego rozbicia jest oczywisty
- chodzi o to, aby nie bylo silnej organizacji mog4cej skutecznie przeciwstawii sig
pr6bom wyrugowania dzialkowc6w z teren6w ogrod6w, aby nie bylo jednorici
w dzialaniu milionowej rzeszy dzialkowych rodzin, aby w konsekwencji ka2dy ogr6d
stal sig latwym lupem grup, dla kt6rych 24dza pieni4dza jest najwa2niejszym
wyznacznikiem w dzialaniu. Niebezpiecznym dla ruchu ogrodnictwa dzialkowego
jest to, 2e te grupy znajdujq silne poparcie polityczne.

W tej sytuacji jedynie sprawdzona i silna og6lnopolska organizacja dzialkowc6w
stanowi skuteczn4 przeciwwagg dla politycznych decyzji podejmowanych wobec
ogrod6w i Zwtqzku. JednoSi cel6w w jednej organizacji jest naj skuteczniej sz4 obron4
przed, zagroleniami, kt6re s4 i bgdq przed nami. Zjednoczeni wok6l naszego
Zwi7zku, przekonani o potrzebie jego dzialania,, jesteSmy po wielu latach walki
o przetrwanie ogrod6w postrzegani przez wladzg jako partneq kt6rego glosu nie
moZna lekcewa?y(. Dzialaj4c w jednoSci moZemy przeciwstawii sig zagrozeniom dla
ogrodoq a tak2e budowai przyszlo6i ruchu ogrodnictwa dzialkowego w naszym
kraju. Przeciwstawiajmy sig zatem zdecydowanie wszelkim pr6bom rozbicia
Zwi4zku, roztrwonienia jego dorobku, wszelkim pr6bom ograniczenia jego praw
zagwarantowanych ustaw4 o ROD i Konstytucjq RP.

Tylko silna, samorzqdna, samodzielna i zintegrowan a organizacla dzialkowcow,
jak4 jest Polski Zwi4zek Dzialkowc6w, zapewni istnienie i rozw6j rodzinnych
ogrodow dzialkowych.
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