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Informacja 
Z narady Prezesów Rodzinnych Ogrodów rejonu Biała Podlaska 

W dniu 07 grudnia 2012 r. w Białej Podlaskiej odbyła się narada 
Wiceprezesa Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie Kazimierza Michalika z 24 
Prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W naradzie uczestniczył 
również prawnik OZ PZD w Lublinie Pan Zbigniew Markuszewski. 

Tematem przewodnim narady było szczegółowe omówienie 
obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz ocena 
podejmowanych przez kluby parlamentarne różnych partii politycznych działań 
mających na celu stworzenie nowych przepisów regulujących dalsze 
funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego. 

Zgromadzeni na spotkaniu zgodnie przyznali, że tylko uchwalenie ustawy 
w wersji projektu obywatelskiego może dziś zapobiec likwidacji ogrodów i 
zniszczeniu wieloletniej pracy wielu pokoleń rodzin działkowych. 

Opracowany przez zespół prawników Krajowej Rady PZD i skonsultowany 
ze środowiskiem działkowców obywatelski projekt spełnia oczekiwania 
działkowców. Uwzględnia to wszystko, co jest najważniejsze w idei 
ogrodnictwa m.in. funkcję socjalną i rekreacyjno-wypoczynkową, a przede 
wszystkim zachowuje model funkcjonowania ogrodów, który na trwale wpisał 
się w krajobraz naszego państwa oraz w serca i umysły wielu milionów polskich 
działkowców. 

Prezesi ogrodów zgodnie przyznali, iż bez Polskiego Związku 
Działkowców ruch ogrodnictwa działkowego już dawno by przestało istnieć. To 
dzięki pracy i zaangażowaniu wszystkich struktur Związku działkowcy są tak 
dobrze chronieni prawem. 

Jednogłośnie opowiedzieli się za utrzymaniem bytu Polskiego Związku 
Działkowców w proponowanej formie stowarzyszenia. 



Likwidacja Związku, którą przewidują już złożone w Sejmie projekty 
ustaw o rod, a ostatnio również propozycje do projektu ustawy opracowywanej 
przez PO pozbawi nas działkowców gruntów na których funkcjonują ogrody. 

W dyskusji podkreślano, że w przygotowywanych projektach ustaw o rod 
przez różne partie polityczne znajdują się zapisy zmierzające do likwidacji 
ogrodnictwa działkowego, ograniczenia praw działkowców i pogorszenia 
funkcjonowania ogrodów, a przede wszystkim zapowiadają nacjonalizację 
majątku związkowego co jest niezgodne z założeniami państwa 
demokratycznego. 

Prezesi ROD zebrani na naradzie jednogłośnie uznali, że najważniejszym 
zadaniem na dziś dla działkowców i wszystkich sympatyków ruchu ogrodnictwa 
działkowego jest zbieranie podpisów popierających nasz obywatelski projekt i 
przekonanie parlamentarzystów, że ciąży na nich olbrzymia odpowiedzialność 
za polskie ogrody. To za jakim prawem dla działkowców będą głosować, w 
przyszłości będzie zależało czy ogrody w Polsce przetrwają. Nowe uchwalone 
prawo to być albo nie być dla polskiego ogrodnictwa działkowego i naszej 
demokratycznej organizacji- Polskiego Związku Działkowców. 


