
STANOWISKO 

Walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 
Tulipan w Słupsku . 

w sprawie : oceny sytuacji jaka powstała po wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawie dalszego funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców i jego 
struktur. 

Kierując się tylko i wyłącznie głęboką troską o dalsze funkcjonowanie naszego 
rodzinnego ogrodu działkowego a co za tym idzie możliwości korzystania z 
działki dla 834 rodzin mieszkańców miasta Słupska odpowiadamy na apel 
Krajowej Rady PZD z dnia 29.11.12 r. .Po ogłoszeniu wyroku przez Trybunał 
Konstytucyjny tak ogrody jaki i Związek stanęły na rozdrożu z tym , że kierunek 
dalszej drogi jest w rękach parlamentarzystów . Nie jest naszym celem ani 
pomniejszanie ani demonizowanie powstałej sytuacji . Sytuację oceniamy 
realnie i racjonalnie . Nie możemy w swej ocenie zapomnieć o wspólnym 
dorobku Polskiego Związku Działkowców i jego struktur . To dzięki PZD 
dobrze przeszliśmy transformację ustrojową naszego Państwa . Okres 23 lat 
funkcjonowania ogrodów działkowych w nowym ustroju pokazał jak ważne są 
prawa do gruntu na których zlokalizowane są ogrody działkowe . To dzięki 
zmianom w naszej ustawie wprowadzonym w 1996 r. i związanym z tym 
skutecznym działaniom Okręgowego Zarządu we współpracy z Krajową Radą 
dzisiaj 32,50 ha naszego ogrodu mamy w wieczystym użytkowaniu . Tego nie 
możemy stracić . Jesteśmy przekonani, że Krajowa Rada i Okręgowy Zarząd w 
odpowiednim czasie podejmą skuteczne działania,aby temu zapobiec . Mamy 
nadzieję , że ratowanie struktur Związku nie jest celem samym w sobie . Dobrze 
oceniamy dotychczasową współpracę struktur Związku szczególnie zarządu 
ogrodu z Okręgowym Zarządem , dlatego też z tego powodu również jesteśmy 
za obywatelskim projektem ustawy o ROD , a przeciw innym projektom 
niszczącym obowiązujący obecnie porządek prawny na ogrodzie działkowym . 
Ogrody działkowe ze względu na wieloletnie dobre tradycje i doświadczenia w 
sposobie ich zarządzania nie wymagają rewolucyjnych zmian . 
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