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S T A N O W I S K O 

Uczestników Walnego Zebrania Informacyjnego rodzinnych ogrodów 
działkowych z powiatu nowotomyskiego zgromadzonych na spotkaniu 

w dniu 12 stycznia 2013 r. 
w sprawie projektów ustaw i istnienia Polskiego Związku Działkowców. 

W dniu 11 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny uchylił 24 zapisy ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych, a także z przenikliwą dokładnością te zapisy ustawy 
w punktach gdzie są wyrażenia dot. PZD. 

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego jeżeli nowa ustawa o rod nie 
zostanie uchwalona przez Sejm do 21.01.2014 r., tereny na których położone są ogrody 
będą przejęte i zarządzane przez samorządy. 

Niezwłocznie powołany został Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych, który opracował projekt Obywatelski Ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych . Uważamy, że nie do przyjęcia jest propozycja 
likwidacji PZD, musimy walczyć o naszą ustawę i dalsze funkcjonowanie PZD jako 
Stowarzyszenie Polski Związek Działkowców . W demokratycznym państwie prawa 
należy popierać rozwój i działalność społeczeństwa obywatelskiego a nie pozbawiać 
działkowców statusu posiadania własnej ogólnopolskiej organizacji. 

Ustawa z 5 lipca 2005 r. gwarantowała nam prawa do uprawiania działki a opiekę 
nad ogrodami działkowymi sprawuje PZD, Związek bronił ogrody działkowe i 
działkowców, i prowadził sprawy sporne, wyjaśniając wiele problemów z władzami 
samorządowymi. 

My uczestnicy dzisiejszego spotkania stoimy na stanowisku, że Rodzinny Ogród 
Działkowy nie może być pozbawiony ochrony prawnej, rzeczowej i fachowej bez 
instytucji wywodzącej się ze swojego środowiska i temu środowisku być pomocne w 
każdej sytuacji. 

Stowarzyszenie Polski Związek Działkowy powinien być instytucją dającą 
gwarancję bezpieczeństwa działkowcom , istnienia ogrodów działkowych, a rządzącym 
dawali rękojmię prawidłowego interpretowania prawa działkowego w sytuacjach 
spornych. 

Działkowcy z powiatu nowotomyskiego popierają projekt Obywatelski ustawy o 
rod , ponieważ zapewnia nam dotychczasowe prawa i przywileje z małymi zmianami , 
które minimalnie wpłyną na dalszą uprawę działek i funkcjonowanie ogrodów 
działkowych w Polsce. 



Zwracamy się do Pań i Panów Posłów RP, by biorąc pod uwagę , że większość 
działkowców to ludzie nie zamożni , starsi , emeryci i schorowani dla których skrawek 
ziemi daje im radość życia i możliwość przebywania i uprawiania swojej działki nie 
skrzywdzili działkowców i uchwalili nasz projekt obywatelski Ustawy o rod poparty na 
dzień dzisiejszy 450 000 podpisami złożonymi przez działkowców i przyjaciół ogrodów 
działkowych 
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