
Stanowisko walnego zebrania członków ROD „Niezapominajka" w Busku-Zdroju 

w sprawie zachowania struktur Polskiego Związku Działkowców 

pod rządami nowej ustawy w zakresie ogrodnictwa działkowego 

W Polsce jest ponad milion osób uprawiających działki w Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych. Zdecydowana większość z nich zrzeszona jest w Polskim Związku Działkowców, 
niektórzy już od kilkudziesięciu lat. Dzięki temu, że stowarzyszeni jesteśmy w ogólnopolskiej, silnej 
organizacji, jesteśmy w stanie efektywnie bronić swoich praw i walczyć o swoje interesy. Było to 
szczególnie ważne na przestrzeni ostatnich lat, kiedy staliśmy się celem ataków tak wielu 
środowisk, łącznie z tymi najważniejszymi w kraju. Temu, jak ogromną 
i zjednoczoną rzeszą ludzi jesteśmy, daliśmy dowód dostarczając do Sejmu RP kosze z ponad 
924 tysiącami podpisów poparcia pod obywatelskim projektem Ustawy o ROD. 

Co byśmy dziś znaczyli, gdyby nie nasza organizacja? Gdzie byłyby rodzinne ogrody 
działkowe? Czy jeszcze ktokolwiek z nas mógłby cieszyć się z działki i nazywać działkowcem? To, 
jak wiele osób łakomie patrzy na tereny pod ogrodami, zwłaszcza te w większych miastach, daje 
wiele do myślenia. Użytkujemy grunty warte miliony złotych, które samorządy i politycy chętnie 
widzieliby jako ratunek dla dziur budżetowych. Z kolei deweloperzy chętnie widzieliby je jako 
tereny pod inwestycje mieszkaniowe czy handlowe. Żaden z naszych przeciwników nie pamięta 
już, że tereny te działkowcy zajmowali w dobrej wierze, na podstawie decyzji i aktów notarialnych, 
zgodnie z prawem. Mało tego, były to tereny zaniedbane, zaśmiecone i zdegradowane, prawie 
zawsze położone z dala od centrów miast. Użytkownicy sami, ciężką pracą i wysiłkiem, przywrócili 
wszystkie te ziemie środowisku i zamienili w siedliska zieleni. Dzisiaj, kiedy miasta rozrosły się 
i wchłonęły niegdysiejsze nieużytki, ogrody znalazły się w przysłowiowym centrum wydarzeń. 
Postanowiono więc działkowców z nich wygonić. 

W przypadku, gdy każdy ogród działałby sam i zdany byłby tylko na siebie, zapewne 
niewiele z dorobku ogrodnictwa działkowego udałoby się w naszym kraju zachować. Na szczęście 
do tej pory udawało nam się razem współdziałać w największej samorządnej 
i samodzielnej organizacji społecznej w Polsce. Mamy wielką nadzieję, że w życie wprowadzone 
zostaną przepisy obywatelskiego projektu ustawy, które pozwalają nam na dalsze zrzeszanie się 
i wspólne działanie. Tym bardziej, że zależy od tego nie tylko siła naszego głosu, ale również 
istnienie tytułów prawnych do rodzinnych ogrodów działkowych na terenie całego kraju! 

Busko-Zdrój, 16.03.2013r. 

Członkowie ROD „Niezapominajka" 

(lista podpisów w załgczeniu) 



Lista podpisów pod stanowiskiem w sprawie zachowania struktur PZD 
pod rządami nowej ustawy w zakresie ogrodnictwa działkowego, Walne 

zebranie ROD "Niezapominajka" Busko-Zdrój, dn. 16.03.2013r. 
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