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My niżej podpisani członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku
Działkowców będący przede wszystkim działkowcami jesteśmy żywotnie
zainteresowani wejściem z życie przed 21 stycznia 2014 roku nowej ustawy o
rodzinnych ogrodach działkowych uchwalonej w dniu 22 listopada 2013 roku przez
Sejm RP wraz z przyjętymi poprawkami Senatu RP w dniu dzisiejszym.
Uchwalona ustawa oparta na obywatelskim projekcie, pod którą swoje podpisy
złożyło ponad 924 tysiące członków polskiego społeczeństwa jest wolna od
zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny rozwiązań, gwarantując
jednocześnie obywatelom konstytucyjne poszanowanie praw nabytych wraz z
konstytucyjnie chronionym prawem własności.
Ustawa w swych postanowieniach gwarantuje dalsze funkcjonowanie ogrodnictwa
działkowego zachowując sprawdzone i akceptowane mechanizmy i rozwiązania w
zakresie zarządzania naszymi Ogrodami. Wychodząc naprzeciw wyrokowi Trybunału
Konstytucyjnego ustawa zgodnie z zasadami demokracji oddaje właśnie działkowcom
możliwość podjęcia decyzji czy chcą być nadal członkiem ogólnokrajowego
stowarzyszenia ogrodowego czy też chcą założyć odrębne. Zawarto w niej
konstytucyjną wolność zrzeszania się wprowadzając zabezpieczenie prawa do działki
dla użytkownika niezwiązanego z jego przynależnością ze stowarzyszeniem.
Wprowadzono również pluralizm w prowadzeniu ogrodów działkowych dokonując
zrównania pozycji prawnych każdego podmiotu prowadzącego taką działalność.
Polscy działkowcy posiadają bogate doświadczenie życiowe, każące bronić
wielopokoleniowego dorobku i trudu, który doprowadził do istnienia obecnego
kształtu społecznego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Działkowcy wiedzą ile wysiłku i finansowych nakładów poniesiono organizując ogrody
działkowe by przekazane niegdyś w użytkowanie bagna, wysypiska, gruzowiska czy
zwyczajnie rzecz nazywając nieużytki przez nikogo niechciane, doprowadzić do
dzisiejszego stanu i przekształcić je w zielone płuca naszych wysoko zurbanizowanych
miast.
W szeroko wyrażanej ocenie działkowców to właśnie uchwalona ustawa jest aktem
prawnym zabezpieczającym nasze prawa i równocześnie niepowodującym żadnych
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negatywnych skutków finansowych dla Skarbu Państwa i jednostek samorządu
terytorialnego.
Wbrew temu, co twierdzą nasi przeciwnicy, nasze ogrody nie są tylko i wyłącznie
skupiskiem indywidualnych działek, ale dobrze zorganizowaną całością pełniącą
istotne funkcje społeczne, rekreacyjne, integracyjne, zdrowotne i ekologiczne.
Posiadają zwłaszcza dla środowiska miejskiego udowodniony naukowo pozytywny
wpływ na naturalne otoczenie człowieka i rewitalizację zdegradowanych terenów
poprzednio nam przekazanych w użytkowanie.
Jesteśmy przekonani, że polscy działkowcy za swą wieloletnią aktywność w
budowaniu obywatelskiego społeczeństwa w pełni zasługują na udzielenie poparcia
dla obywatelskiego projektu ustawy, bowiem działamy z pożytkiem dla całego
społeczeństwa, naszych miast i Państwa Polskiego.
Wyrażamy przekonanie, że także wolą Pana Prezydenta jest wejście w życie przed 21
stycznia 2014 roku tej tak długo oczekiwanej przez społeczność działkową ustawy.
Niniejsze wystąpienie przesyłamy także do wiadomości członków Krajowej Rady PZD i
Prezesa Polskiego Związku Działkowców.
Z wyrazami niezmiennego szacunku i działkowym pozdrowieniem
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Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie
Przewodnicząca
Z-ca Przewodniczącego
Z-ca Przewodniczącego
Sekretarz
Członkowie:
Stanisław Burzyńsk
Ryszard Dorau
Jadwiga Drzewieck
Alicja Paterek
Dorota Zerba
Roman Żurkowski.

2

