
STANOWISKO 

uczestników Walnego Zebrania członków ROD „Nasza Wiosna" we Wrocławiu, 
odbytego w dniu 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: obywatelskiego projektu ustawy 

o rodzinnych ogrodach działkowych oraz dalszego istnienia 
Polskiego Związku Działkowców 

My, działkowcy ROD „Nasza Wiosna" we Wrocławiu, zgromadzeni dzisiaj na 
naszym Walnym Zebraniu z przykrością stwierdzamy, że w naszej polskiej rzeczywistości 
trudno spodziewać się trwałości obowiązującego prawa, że zbyt mocno uzależnione jest ono 
od zmienności sił politycznych sterujących naszym państwem. Odbija się to na sytuacji 
społeczno - politycznej kraju i na warunkach bytu najuboższych warstw społeczeństwa. 
Dotyczy to także nas działkowców, którym najpierw dano polityczny prezent w postaci 
ustawy sejmowej z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, a potem 
zakwestionowano ją w Trybunale Konstytucyjnym w dniu 11 lipca 2012 roku. Wspomniana 
ustawa była najpierw przejawem konstytucyjnego obowiązku Państwa polegającego na jego 
opiekuńczej roli wobec tej części społeczeństwa jaką są działkowcy. W tamtym momencie 
nikt nie mówił o monopolu Polskiego Związku Działkowców, który wyznaczony został na 
realizatora postanowień ustawy i który otrzymał uprawnienia do ochrony praw działkowców. 
Z biegiem czasu zaczęto coraz mocniej i dosadniej używać w atakach na Polski Związek 
Działkowców wspomnianego określenia „monopolu". Nie brano pod uwagę tego, że ten 
Związek stanowimy my działkowcy, że są to więc ataki na nas. Wytyczono przeciwko nam 
najpotężniejsze armaty w postaci najwyższych autorytetów państwa żeby tylko podbudować 
pogląd o potrzebie odebrania nam nadanych wcześniej uprawnień. Tak doszło do 
wspomnianego wyroku Trybunału Konstytucyjnego na którym to podważono zasadność 
wszystkich tych artykułów w których wymieniono Polski Związek Działkowców, nawet takie 
jak ten, który mówił o naszej roli na odcinku ochrony środowiska. 

Dzisiaj jesteśmy na etapie otrząsania się ze skutków wspomnianego wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego i oczekiwania na wprowadzenie odpowiednich zmian w naszym 
ustawodawstwie regulujących dalsze funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce. 
Najwyższy czas skończyć z praktyką ciągłego wzburzania naszych emocji! Jest to w pełni 
uzasadnione ponieważ jesteśmy już zmęczeni ciągła walką o nasze prawa, marzymy o tym 
żeby nam działkowcom dano wreszcie przysłowiowy święty spokój, żeby wprowadzono 
takie przepisy, które pozwolą nam bezpiecznie uprawiać nasze działki i w których zachowane 
będzie nasze prawo do naszego mienia - bo majątek PZD to także nasz majątek, który nie 
może podlegać nacjonalizacji i komunalizacji. Ponadto, chodzi nam też o to żeby nie 
odbierano nam naszego konstytucyjnego prawa do dobrowolnego zrzeszania się w naszej 
społecznej organizacji jaką jest Polski Związek Działkowców. 

Istota i pełnia naszych pragnień zawarta jest w obywatelskim projekcie ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych zgłoszonym do Marszałek Sejmu RP w dniu 5 lutego b.r 
przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej tego projektu. Projekt ten na dzień dzisiejszy ma 
bardzo duże poparcie społeczne większości działkowców w Polsce. Poparło go prawie 
925.000 osób, a w tej liczbie były także i nasze podpisy. Z naszej strony poparło go 201 osób. 
Uważamy, że projekt tej ustawy jest najlepszym z tych wszystkich jakie do tej pory złożono 
w Sejmie RP. Jest on przede wszystkim zgodny z Konstytucją RP oraz z wyrokiem Trybunały 
Konstytucyjnego. Ponadto, zachowuje większość naszych praw w tym prawo do naszego 



mienia, prawo do odszkodowań. Daje też nam prawo do dalszego funkcjonowania w ramach 
stowarzyszeń oraz do dobrowolnego stowarzyszenia się w Polskim Związku Działkowców. 

Skoro już mowa o Polskim Związku Działkowców, to przedstawiony w projekcie 
ustawy sposób jego organizacyjnej transformacji, wytrąca z ręki naszym przeciwnikom 
wspomniany wcześniej argument „monopolu" w zarządzaniu majątkiem ogrodów 
działkowych. Majątek ten będzie bowiem już bezpośrednio w zarządzaniu ogrodów. 

Apelujemy do najwyższych organów naszego Państwa oraz do naszych 
Parlamentarzystów o wykazanie się wielką rozwagą polityczną i dalekowzrocznością. 
Tylko nasz obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zapewnia 
dalsze funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz właściwie zabezpiecza 
prawa działkowców i ogrodów działkowych. Prosimy o uwzględnienie tego faktu w 
trakcie przebiegu prac legislacyjnych nad omawianym projektem. 

W imieniu uczestników Walnego Zebrania: 

PRZEWODNICZĄCY 
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Otrzymują: 

• Prezydent RP; 
• Premier Rządu RP; 
• Marszałek Sejmu RP; 
• K.R PZD w Warszawie; 
• OZ PZD - Wrocław; 
• a/a 


