
STANOWISKO 
Okregowego Zarzadu Polskiego Związku Dzialkowcow 

w Poznaniu 
w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych Platformy Obywatelskiej 

Obraduj acy na posiedzeniu Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu członkowie 
organów statutowych Okręgu oraz przewodniczący powiatowych, gminnych 
i dzielnicowych Kolegiów Prezesów z terenu Okręgu Poznańskiego ponownie wyrażają 
zdecydowany sprzeciw wobec założeń projektu ustawy opracowywanego przez klub 
parlamentarny Platformy Obywatelskiej. Projekt ten, który został przedstawiony przez 
parlamentarzystów PO działkowcom i mediom (Gazeta Wyborcza) jest szkodliwy dla 
ogrodów działkowych i odbiega rażaco od oczekiwań działkowców. Taką ocenę 
przedstawialiśmy jeszcze w grudniu ubr. majac nadzieję, że nasze stanowisko wpłynie 
na zespół parlamentarny pod kierunkiem posła Huskowskiego opracowujący projekt 
ustawy i że zespół ten rozpocznie konsultacje ze środowiskiem działkowców. Okazało 
sie jednak, ze poseł Huskowski nie znalazł w sobie odwagi, by spotkać się 
z dziakowcami wrocławskimi i dyskutować o ich oczekiwaniach wobec przyszłego 
prawa o ogrodach działkowych, które miało nie krzywdzić działkowców. Zamiast 
spotkania z działkowcami na sali obrad wybrał studio radiowe, z którego głosił swoje 
poglądy nie zważajac na głosy działkowców. Czy tak mają wygladać konsultacje 
z działkowcami i czy Pan Poseł rozumie dobrze swoją rolę wobec społeczeństwa oraz 
czy dobrze wypełnia swoj mandat poselski? Opracowany przez niego projekt zakłada 
całkowite podporządkowanie ogrodów gminom, odebranie działkowcom praw do 
gruntów przysługujących im na mocy zawartych aktów notarialnych, otwarcie drogi do 
likwidacji ogrodów, pozbawienie dobrych praw chroniących majątek działkowców w 
razie likwidacji ogrodów, nacjonalizację majatku PZD wypracowanego przez 
działkowców i służącego działkowcom w postaci dotacji przyznawanych na budowę 
nowych ogrodów i inwestycje w istniejących ogrodach, pogorszenie warunków 
korzystania z działek przez wszystkich działkowców poprzez nałożenie na nich opłat za 
korzystanie z gruntów ustalanych w oparciu o rynkową wartość gruntu, obciążenie 
podatkami za altany i obowiązek ich przebudowy w ciągu 10 lat. To bardzo krzywdzące 
działkowców pomysły całkowicie odbiegające od zapowiedzi, "że działkowcom nie 
stanie sie krzywda". 

Bulwersujący jest także zamiar likwidacji samorządnej organizacji działkowców, którą 
jest Polski Związek Działkowców, stojący od ponad 30 lat na straży polskiego 
ogrodnictwa działkowego i ponoszący koszty obrony istnienia wielu ogrodów, wynikłe 
z zawinionych przez urzędy administracji państwowej lokalizacje ogrodów na gruntach 
do których Skarb Państwa nie miał tytułu prawnego. Polski Związek Działkowców jest 
ogolnopolską, samorządną i demokratyczną organizacją godnie i dobrze reprezentuje 
blisko milion polskich rodzin działkowych na forum międzynarodowym i jest 
uznawany przez to forum za jedynego i prawdziwego reprezentanta polskich 
działkowców. Międzynarodowe Biuro Ogrodów Rodzinnych i Działkowych daje wyraz 
poparcia polskim działkowcom i ich Związkowi podejmując swoje stanowiska i pisząc 
listy do władz państwowych, wyrażające troskę o przyszłość polskiego ogrodnictwa 
działkowego. Wyrazem takiej postawy jest Stanowisko Międzynarodowego Biura 
obradującego w Luksemburgu w dniach 8 i 9 marca 2013r. Czytamy w nim m.in.: 

"Od ponad 20 lat PZD jest aktywnym i pełnoprawnym członkiem MBODiR. Wieloletnia 
międzynarodowa aktywność i współpraca Polskiego Związku Działkowców sprawiła, iż 
jest on odbierany w Europie jako doświadczona i dojrzała organizacja społeczna 
dobrze reprezentująca interesy polskich ogrodów i działkowców. Jego wieloletni 



dorobek cieszy się olbrzymim uznaniem i poparciem w społeczności europejskich 
działkowców. Dlatego leż MBODiR z całkowitym niezrozumieniem odbiera dążenia 
niektórych środowisk politycznych w Polsce do likwidacji organizacji polskich 
działkowców. Z niepokojem przyjęliśmy informacje o zamierzeniach kilku połskich partii 
parlamentarnych, w tym partii rządzącej, które forsują postulaty zlikwidowania 
samodzielnej i samorządnej organizacji społecznej, jaką jest PZD, a także 
nacjonalizacji i komunalizacji jego majątku (bez odszkodowania), co radykalnie 
pogorszy sytuację prawną indywidualnych działkowców (odebranie im praw nabytych 
na podstawie ustawy). Są to założenia rażąco sprzeczne z duchem europejskiej tradycji, 
której nieodłącznym elementem jest zasada poszanowania praw nabytych oraz 
autonomia organizacji społecznych od władz publicznych". 

W podobnym duchu wypowiedziała się Sekretarz Generalna Biura Pani Malou Weirich 
w liście do pani Viviane Reading Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, 
Komisarza ds. Sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości i obywatelskta w Komisji 
Europejskiej pisząc m.in. " Wyrok Trybunału oznacza, że bez ingerencji ustawodawcy 
de facto przymusowemu rozwiazaniu ulegnie jedno z największych zrzeszeń obywateli 
nie tylko w Polsce, ale i w Europie" i dalej " ...zniesienie osobowości prawnej PZD 
spowoduje również wygaśniecie praw blisko miliona polskich obywateli do ich działek". 

Dlaczego tych prawd nie chce uznać klub parlamentarny PO? Dlaczego chce przyłożyć 
rękę do unicestwienia ponad 120 letniego ruchu polskiego ogrodnictwa działkowego? 

Apelujemy zatem do posłów Platformy Obywatelskiej: 

Uwzględnijcie głos ponad 920 000 obywateli, którzy poparli Projekt Obywatelski 
Ustawy ! Uszanujcie wolę działkowców chcących zachowania swoich praw i 

swojego Związku! O Waszej postawie działkowcy nie zapomniftyrzy najbliższych 
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1. Przewodniczący PO, Premier Rządu Pan Donald Tusk -
2. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO Pan Rafał Grupiński \ ( | 
3. Posłowie PO z terenu Okręgu^^nańskiego 

l-J-e 

¿pkiûÀè \ 

ife-rY-e à 


