
STANOWISKO 
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Legnicy 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie dalszego funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców. 

Po przeanalizowaniu przygotowanych projektów ustaw dotyczących przyszłości 
ogrodów przez partie polityczne, które stanowią większość w Sejmie, nasuwa się 
generalny wniosek, a mianowicie, że głównym celem jest likwidacja Polskiego Związku 
Działkowców a w konsekwencji podzielenie środowiska działkowców. Jak wynika z 
obecnej sytuacji oraz projektów ustaw Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski 
rządzący pod wpływem środowisk ekonomicznych ze względów politycznych bez 
zawahania realizują swoje plany. Należy zwrócić uwagę, że większość sejmowa będzie 
kierować się wyłącznie postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego, który wydał wyrok 
na Polski Związek Działkowców i to trzeba wyraźnie podkreślić. Czy tak ma wyglądać 
troska o ludzi i przyszłość ogrodów działkowych, co deklarują autorzy projektów. 
Wiadomym jest, że nikt w przyszłości nie będzie liczyć się z głosem indywidualnego 
działkowca, bo brak ogólnopolskiej organizacji będziemy wyłącznie petentami, 
oczekując decyzji urzędników i to w każdej sprawie. 

W tym miejscu należy postawić pytanie, jak się ma demokratyzacja do 
nacjonalizacji? Bo przecież przejęcie majątku Polskiego Związku Działkowców przez 
państwo, tworzenie tzw. Krajowego Funduszu Ogrodowego ze środków zgromadzonych 
na kontach ROD, czy to ma być recepta na obronę działkowców i wyzwolenie ich od 
struktur PZD. Te opinie oparte są o propozycje Platformy Obywatelskiej, Solidarnej 
Polski. Należy je nazwać wprost kłamstwem i celowym działaniem by pozyskać poparcie 
dla ich inicjatywy posłów prawicowych ugrupowań. Rozmontowanie organizacji w tak 
perfidny sposób to wypowiedzenie praw do gruntu, to brak obrony przed likwidacją 
rodzinnych ogrodów a przede wszystkim obciążenie podatkami. Każdy świadomy 
obywatel - członek PZD wie, że są to tendencyjne działania pomysłodawców, bo 
przecież chodzi o łatanie budżetu nie tylko na szczeblu samorządów lokalnych. 

Według autorów projektów nowa formuła zarządzania ogrodem to powierzenie 
roli właścicielom terenu Gminom i Skarbowi Państwa. Czy działkowcy powołując swoją 
organizację - Polski Związek Działkowców zasłużyli na jej rozwiązanie? Czy nasza 
ogólnopolska, masowa społeczna organizacja w imię ustanowionego prawa naruszyła 
interes innych grup społecznych? Wręcz przeciwnie, chroniła i chroni najuboższych, 
skrzywdzonych przez los, schorowanych oraz często zapomnianych przez najbliższych a 
przede wszystkim przez powołane do tego służby. Dlatego naszym zdaniem dalsze 
funkcjonowanie Polskiego Związku Działkowców na podstawie ewolucyjnych zmian 
zawartych w obywatelskim projekcie ustawy jest gwarantem stabilizacji społeczno-
ekonomicznęj mającej wpływ na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych a przede 
wszystkim zapewniający bezpieczeństwo i status obecnym i przyszłym członkom 
Związku. 

Zawarte przepisy w projekcie ustawy opracowanej przez Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej są efektem wyrażonych poglądów i opinii działkowców. Oczekujemy 
stanowisk w sprawie Polskiego Związku Działkowców od zarządów, komisji 
statutowych rodzinnych ogrodów działkowych. Prosimy pamiętać, że czas płynie szybko 
a z nim związany jest los ogrodów i działkowców. Nie dajmy rządzącym satysfakcji w 
rozbiciu Związku, czego efektem będzie utrata samorządności i pluralizmu. Narzucenie 
zarządcy ogrodem z urzędu to kolejny argument, aby istniała ogólnopolska organizacja o 



pięknym, rodowodzie i historycznej nazwie Polski Związek Działkowców, który nadał 
tytuł prawny do działki. Projekt PO - „dbając o prawa działkowca" wywłaszcza ich z 
majątku. Brak reprezentanta osoby prawnej jakim jest PZD oznacza zrównanie ogrodów i 
działek z ziemią a za rekultywację i posprzątanie po sobie będziesz musiał „hobbysto 
działkowcu" zapłacić. Należy zwrócić uwagę, że nie respektowanie przepisów prawnych 
będzie skutkować karami pieniężnymi, ponieważ grunty są własnością Gminy i Skarbu 
Państwa. 

A co z majątkiem będącym własnością działkowca i infrastrukturą ogrodu? 
Odpowiedź jest prosta. Musimy bronić swoich praw popierając Polski Związek 
Działkowców.. Dlatego musimy walczyć razem i do końca, bo przeciwnicy „nie zasypują 
gruszek w popiele", „obiecując gruszki na wierzbie". 

Przedstawione przez Prezydium w największym skrócie przemyślenia i argumenty 
świadczą, że Polski Związek Działkowców uznawany i szanowany w Europie musi trwać 
a pomysły PO, które sformułował zespół pod przewodnictwem posła Stanisława 
Huskowskiego i posła PiS Andrzeja Dery to powrót do propagandy sukcesu i nie mogą 
pozostać bez społecznej krytyki i zbiorowych oraz indywidualnych opinii wyrażonych w 
listach, petycjach, stanowiskach kierowanych do rządzących Rzeczypospolitą Polską. 

Z tym apelem zwracamy się do działkowców i działaczy Okręgu Legnickiego. 

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD 
w Legnicy 

Legnica, 28 grudnia 2012 r. 
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