
STANOWISKO 
Okręgowego Zarządu Łódzkiego 
Polskiego Związku Działkowców 

z dnia 13 marca 2013 roku 
w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych złożonego 

przez posłów Solidarnej Polski. 

Członkowie Polskiego Związku Działkowców z dużym zaskoczeniem 

przyjęli projekt ustawy o ogrodach działkowych złożony w Sejmie przez posłów 

Solidarnej Polski. 

Powyższa propozycja to w rzeczywistości powrót do projektu przygotowanego 

w 2009 roku przez posła Andrzeja Derę, reprezentującego wówczas Prawo 

i Sprawiedliwość. 

Już pierwsza analiza wspomnianego dokumentu świadczy o dużym pośpiechu 

w jakim powstawał oraz o kiepskiej znajomości wśród posłów Solidarnej Polski 

historii projektu pana Dery. 

Zagrożenie dla ruchu ogrodnictwa działkowego spowodowane aktywnością 

posła Dery było tak duże, że Krajowa Rada PZD zdecydowała o zwołaniu w dniu 

14 lipca 2009 roku I Kongresu Polskiego Związku Działkowców. Uczestniczyło 

w nim 2600 przedstawicieli ogrodów z całego kraju, samorządowcy i liczna 

grupa posłów. Wszyscy uczestnicy Kongresu jednoznacznie negatywnie ocenili 

projekt. Dwa dni później Sejm odrzucił go już w pierwszym czytaniu, uznając za 

niezgodny z Konstytucją. 

Zaskakujące jest więc, że ten sam poseł sięga po niemal identyczny projekt. 

Różnica polega jedynie na wykreśleniu zapisów o preferencyjnej sprzedaży 

działek działkowcom. 

Ten zagorzały przeciwnik PZD i dotychczasowego porządku prawnego w ROD 

kolejny raz potwierdza, że od dobra wszystkich działkowców ważniejsze są dla 

niego osobiste ambicje i partykularny interes. 

Widać usilne dążenie do zlikwidowania PZD jest nadrzędnym celem posła Dery 

niezależnym ani od czasu, ani od przynależności partyjnej. 

Projekt Solidarnej Polski ma posłużyć posłowi do zrealizowania jego 

prywatnych zamierzeń. Tak tylko można tłumaczyć przepisy traktujące 

o likwidacji PZD, podporządkowania ogrodów administracji publicznej, czy 

zwiększenie powierzchni działki w ogrodzie do 1500 m2. 



Skutkiem powyższych propozycji ma być samolikwidacja ogrodów, które będą 

porzucane przez działkowców, a pozbawione prawnej i organizacyjnej pomocy 

Związku staną się pustymi terenami, uwolnionymi dla deweloperów i handlarzy 

nieruchomościami. 

Członkowie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD zadają pytanie czy projekt 

złożony w Sejmie jest zgodny z wartościami, którym podobno hołduje 

„Solidarna Polska" ? Czy właśnie takim działaniem to „młode" ugrupowanie 

polityczne chce do siebie przekonać społeczeństwo ? Jeżeli tak to na pewno nie 

może liczyć na poparcie działkowców i ich rodzin. 

W ocenie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD projekt ten nie tylko zasługuje 

na odrzucenie w pierwszym czytaniu, ale nigdy nie powinien trafić do Sejmu. 

Lekceważące potraktowanie kwestii przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego 

to urąganie standardom demokratycznego państwa prawa i aroganckie 

sprowadzanie działkowców do roli biernej masy zależnej od woli aparatu 

administracyjnego. 
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Maria STYPUŁKOWSKA Izabela OZEGALSKA 

Łódź, dnia 13 marca 2013 roku 


