
STANOWISKO 
Uczestników uroczystości jubileuszu 30-lecia 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Olimpijka" w Łodzi 

w sprawie przyszłości Polskiego Związku Działkowców 

Trzydzieści lat istnienia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Olimpijka" to 
powód do radości i dumy. Dzięki naszej wspólnej pracy udało nam się stworzyć 
zieloną enklawę, która wzbogaca krajobraz osiedla i cieszy jego mieszkańców. 
Atmosferę tego jakże ważnego i podniosłego święta burzy niepewność co do 
przyszłości ogrodów działkowych w Polsce. 
Po ubiegłorocznym wyroku Trybunału Konstytucyjnego Sejm obecnie 
przygotowuje nową ustawę dotyczącą ogrodów. 
Przedmiotem pracy posłów są cztery projekty ustaw, wśród których jedyną 
propozycją zgodną z oczekiwaniami działkowców stanowi obywatelski projekt 
ustawy. 
Projekt ten swoimi podpisami poparło aż 924 801 obywateli. Działkowcy z 
naszego ogrodu także wnieśli istotny wkład w osiągnięcie tego imponującego 
rezultatu. Pomimo tego, że jesteśmy małym ogrodem to znaleźliśmy się pośród 
tych, którzy wykazali największą aktywność 

Użytkownicy działek, ich rodziny oraz sympatycy i zaproszeni goście 
uczestniczący w obchodach 30-lecia istnienia Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Olimpijka" w Łodzi jednogłośnie opowiadają się za 
zachowaniem ogólnokrajowej organizacji zrzeszającej polskich działkowców. 
Popieramy ewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu Związku zaproponowane 
w obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, zgodnie 
z którymi dzisiejszy PZD przekształci się w ogólnopolskie stowarzyszenie. 
Od decyzji samych działkowców będzie zależało czy chcą pozostać 
w jego strukturach, czy też stworzyć swoje własne. 
Projekt obywatelski wprowadza nowatorskie rozwiązania, ale jednocześnie 
szanuje dorobek i tradycje samorządu działkowego w Polsce. Właśnie tym 
różni się od propozycji Platformy Obywatelskiej, która domagając się 
likwidacji Związku chce przejąć tereny ogrodów. 
Istnienie Związku zapewnia zachowanie ciągłości w zakresie praw do gruntów 
i ogrodowego majątku. Uważamy, że jest on najlepszym strażnikiem 
bezpieczeństwa i stabilizacji działkowców i ogrodów. 
Stąd nasze przekonanie, że dalsze funkcjonowanie 
w ramach ogólnokrajowego związku jest korzystne dla ogrodów i działkowców. 



Dlatego stoimy na stanowisku, że nowe rozwiązania ustawowe muszą zachować 
silną reprezentację środowiska działkowców na zasadach proponowanych 
w obywatelskim projekcie ustawy. 
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