
Stanowisko 
Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu z dnia 23 listopada 2013r. 

w sprawie działań organów Związku w Okręgu Poznańskim na okres przejściowy 
związany z wejściem w życie nowej ustawy o ogrodach działkowych 

Dobiega końca batalia o nową ustawę o ogrodach działkowych, która wchodząc w życie 
21 stycznia 2014 r. powinna zapewnić bezpieczeństwo działkowcom i ogrodom oraz 
zagwarantować dalszy rozwój polskiego ogrodnictwa działkowego. Wysiłek 
działkowców i Związku, który stanął na straży obrony wspólnych interesów, wsparty 
licznymi wystąpieniami i manifestacjami, zaowocował przyjęciem przez Sejm RP 
projektu obywatelskiego, który po wniesionych poprawkach i dokończeniu drogi 
legislacyjnej powinien stać sie obowiązującą ustawą oczekiwaną przez działkowców. 

Kończący się rok jest zatem ostatnim rokiem działania PZD i jego struktur na podstawie 

ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 r. Od nowego roku PZD 

przekształci sie w Stowarzyszenie Ogrodowe PZD, a działkowcy staną się członkami 

tego stowarzyszenia. Nowa ustawa zapewni jednak swobodę zrzeszania się 

działkowców oraz decydowania przez każdego z nich o swojej przynależności do 

stowarzyszenia. Zaniknie także dotychczasowa nierozerwalność prawa do działki z 

przynależnością do PZD. By móc w pełni realizować przepisy nowej ustawy 

ustawodawca przewiduje okres przejściowy, który rozpocznie się od dnia wejścia w 

życie nowej ustawy i trwać będzie praktycznie przez cały 2014 r. a zakończy się 

uchwaleniem nowego statutu stowarzyszenia, na co będziemy mieli 18 miesięcy. W tym 

czasie rodzinne ogrody funkcjonować będą w oparciu o nadal obowiązujący statut PZD, 

za wyjątkiem tych przepisów, które będą sprzeczne z nową ustawą. W ciągu 

nadchodzącego roku oprócz konieczności odbycia zebrań sprawozdawczych, które 

podejmą uchwały zapewniające ciągłość funkcjonowania, każdy ogród odbędzie walne 

zebranie działkowców, które zadecyduje o pozostaniu w Stowarzyszeniu Ogrodowym 

PZD lub o wyodrębnieniu się ogrodu ze Stowarzyszenia PZD i powołaniu własnego 

stowarzyszenia. Do tak ważnego przedsięwzięcia trzeba się przygotować, zadecyduje 

ono bowiem o przyszłości ogrodu. Ponieważ prawo do podjęcia uchwały w tej sprawie 

będzie miało wyłącznie walne zebranie ROD, przy obecności ponad 50 % działkowców 

ogrodu, wymagać to będzie dobrze zorganizowanego działania, by działkowcy zechcieli 

przybyć na takie zebranie. 

Doświadczenia różnych ogrodów, także z początków ruchu ogrodnictwa działkowego 

wskazują, że tylko działające w jedności i wzajemnie się wspierające ogrody będą 

mogły skutecznie oprzeć się presji środowisk chcących zawładnąć terenami ogrodów. 



Osłabione i pojedyncze ogrody w tej walce pozostaną bez szans. Dlatego należy 

wyzwolić u działkowców przekonanie, które tak sprawdziło się w ostatnim okresie, że 

„tylko razem obronimy ogrody działkowe''. Trzeba także uaktywnić się na rzecz 

przeciwdziałania pojawiającym się próbom zmiany przeznaczenia ogrodów na inne cele 

niż wypoczynek i rekreacja. Samowole budowlane, zamieszkiwanie na terenie ogrodów, 

a także prowadzenie działalności gospodarczej na działce wyklucza przyszła ustawa. 

Takie łamanie prawa będzie przyczyną rozwiązania umowy dzierżawy działkowej. Nie 

przestrzeganie prawa odciśnie się w przyszłości piętnem na ogrodzie, który nie znajdzie 

uznania w oczach właściciela terenu (miasta, gminy) a także sąsiadujących z ogrodem 

mieszkańców osiedli. Podstawowym zadaniem na dzisiaj jesl zwiększenie skuteczności 

działania zarządów ROD w egzekwowaniu obowiązującego prawa i przeciwdziałaniu 

zjawiskom nie liczenia się pojedynczych działkowców z regulaminem ROD i statutem 

PZD. Przestrzeganie tych przepisów pozwoli na spokojne przejście przez trudny rok 

OZ PZD podejmie wszelkie możliwe działania, by udzielić pomocy organom 

statutowym ROD, aby sprawnie wykonać nowe obowiązki. W tym celu będziemy 

odbywać narady i szkolenia, w czasie których przedstawimy działania dla osiągnięcia 

trudnego celu przeprowadzenia ogrodów przez okres przejściowy. Konsultować też 

będziemy założenia nowego statutu Stowarzyszenia, by spełniał w najwyższym stopniu 

oczekiwania działkowców. 

2014. 


