
STANOWISKO 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej I Komisji Rozjemczej 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 2 Armii WP w Poznaniu 

w sprawie przyszłości Polskiego Związku Działkowców 
z dnia 21.12.2012r. 

Członkowie organów statutowych Rodzinnego Ogrodu Działkowego im 2 Armii WP w Poznaniu 
zebrani na wspólnym posiedzeniu przekazują wolę poparcia dla naszej samorządnej organizacji 
społecznej - Polskiego Związku Działkowców, która od ponad 30 lat prowadziła polskie ogrody 
działkowe przyczyniając się do ich rozwoju i skutecznie broniła przed nieuzasadnionymi likwidacjami. 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2011r. podważył podstawy działania organiząćji, ale jej 
nie zlikwidował. Dopiero po wyroku z różnych kręgów polityków podnoszone są głosv kwestionujące 
przyszłość naszej organizacji. Płyną one głównie z kręgów zainteresowanych odebraniem 
działkowcom praw do gruntów ustanowionych aktami notarialnymi na rzecz kolskiego Związku 
Działkowców. Likwidując PZD można będzie przejąć tereny ogrodów i zarządzać nimi w sposób 
wygodny dla właścicieli gruntów, nie bacząc na los tysięcy działkowców zagrożonych utratą działek. 

Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zatoiera rozwiązanie zgodne 
z Konstytucją RP i chroniące prawa nabyte działkowców do zajmowaXych terenów. Jest w interesie 
wszystkich działkowców chcących w spokoju uprawiać działki i ciężyć się, często u schyłku życia, z 
możliwości kontaktu z przyrodą. Dlatego z całą stanowczością/opowiadamy się za utworzeniem 
Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców, który stanie się następcą prawnym 
Polskiego Związku Działkowców. Tylko takie rozwiązanie ucnroni wiele polskich ogrodów przed 
likwidacją. Nie ogranicza również ogrodom chcącym wyłączać się ze Stowarzyszenia PZD możliwości 
utworzenia odrębnego stowarzyszenia i nabycia praw do'terenu zajmowanego przez ogród. Chroni 
jednak ogrody chcące pozostać w Stowarzyszeniu jako jego oddział terenowy przed utratą nabytych 
praw. Z takiego rozwiązania zamierzamy w naszym )grodzie skorzystać i za takim rozwiązaniem 
optujemy. 

Opowiadamy się również za prawem polskich działkowców do posiadania ogólnopolskiej organizacji 
ze strukturami regionalnymi i terenowymi. Milion polskich rodzin działkowych ma do tego niezbite 
prawo! Tylko ogólnopolska organizacja działkowców będzie partnerem dla międzynarodowej 
organizacji i krajowych organizacji działkowców w innych państwach UE. Oczekujemy od polskich 
parlamentarzystów uchwalenia dobrego p/awa, by wreszcie polskie ogrody mogły się spokojnie 
rozwijać, a ich rozwojem powinna kierow/ć ogólnopolska organizacja działkowców Stowarzyszenie 
Ogrodowe Polski Związek Działkowców. 
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