
Działkowcy 
zdecydują sami 
Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny 
powrót działkowców do ogrodów po 
zimowej przerwie będzie przebiegał 
w znacznie lepszej atmosferze, niż było 
to rok temu. Wtedy dalsze istnienie 
ogrodów stało pod znakiem zapytania. 
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N a szczęście kilkunasto-

miesięczna walka zakoń
czyła się sukcesem, czego 

zwieńczeniem jest nowa ustawa 
o ROD, która weszła w życie 19 
stycznia tego roku. Nowe pra
wo, to nowe obowiązki, ale też 
i przywileje. Niebawem dział
kowcy będą musieli podjąć dość 
ważną decyzję, czy chcą pozostać 
w ogólnopolskiej organizacji, czy 
też odłączyć się od niej. 

Wszystko wskazuje jednak na to, 
że mimo medialnych doniesień na 
temat możliwości odcięcia się ich 
od PZD, na dużą rewolucję w tym 
względzie się nie zanosi. 

PZD jest już stowarzyszeniem 
ogrodowym 

Uchwalaniu nowej ustawy dział
kowej towarzyszyły duże emocje. 
Nie brakowało tych, którzy do
magali się, by PZD zniknęło z po
wierzchni ziemi. Chodziło im tylko 
o jedno -jak najłatwiejsze dobranie 
się do gruntów, na których znajdują 
się ogrody. Ostatecznie ten czarny 
scenariusz się nie ziścił i, zgodnie 
z ustawą, Polski Związek Działkow
ców przekształcił się już w ogólno
polskie stowarzyszenie ogrodowe. 

Ciągłość funkcjonowania orga
nizacji zapewniło płynne przejście 
ogrodów do nowej sytuacji prawnej 
i usunęło ryzyko podważania praw 
działkowców do terenów ROD. Jeżeli 
jednak PZD uległby likwidacji, tak
że działkowcy z automatu utraciliby 
swoje najważniejsze prawa, w tym 
prawo do działki. Chaos w ogrodach 
byłby więc czymś nieuniknionym. 

Jednak, uwaga! Działkowcom zo
stała dana równocześnie możliwość 
zdecydowania o tym, czy nadal chcą 
pozostać w ogólnopolskiej organiza
cji, czy też nie. 

Kto będzie zarządzał ogrodem? 

Nowa ustawa działkowa nałożyła 
na zarządy ogrodów obowiązek zor
ganizowania zebrań (do 19 stycznia 
2015 roku) wszystkich działkowców 
korzystających z działek w danym 
ROD, w celu przeprowadzenia głoso
wania w sprawie pozostania ogrodu 
w strukturach stowarzyszenia ogól
nopolskiego lub powołania stowarzy
szenia lokalnego, które przejmie pro
wadzenie ROD. O terminie zebrania 
działkowcy zostaną powiadomieni 
listem poleconym lub powiadomie
nie dostarczy im kurier z co najmniej 
dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

Uchwałę o pozostawieniu ROD 
jako jednostki organizacyjnej sto
warzyszenia ogrodowego ogólnopol
skiego albo uchwałę o wyodrębnieniu 
i założeniu lokalnego stowarzysze
nia, zebranie działkowców podejmie 
w drodze głosowania. 

By któraś z tych uchwał była waż
na, musi zostać przyjęta bezwzględną 
większością głosów i przy odpowied
niej frekwencji - w obecności co naj
mniej 50 proc. działkowców posiada
jących prawo do działki w ROD. 

Jeżeli na zebranie nie przybędzie 
odpowiednia liczba działkowców 
lub jeśli żadna z uchwał nie uzy
ska wymaganej większości głosów, 
w terminie do dwóch miesięcy bę
dzie musiało się odbyć jeszcze jedno 
zebranie. Tym razem, by uchwała 
była ważna, będzie musiała zostać 
podjęta większością dwóch trzecich 
głosów w obecności co najmniej 
30 proc. działkowców z danego 
ROD. 

Jeżeli na zebraniach nie zostaną 
podjęte żadne decyzje lub jeśli nie 
będzie odpowiedniej frekwencji, 
wówczas ogród pozostanie w struk
turach ogólnopolskiego stowarzysze
nia, a kolejne zebranie wyłączeniowe 
będzie mogło się odbyć za dwa lata. 

Działkowiec może nie być 
członkiem stowarzyszenia 

A co, jeżeli działkowiec nie będzie 
chciał być członkiem jakiegokolwiek 
stowarzyszenia? Otóż w ustawie prze
widziano również takie sytuacje. Te
raz każdy działkowiec ma taką moż
liwość, nie tracąc przy tym prawa do 
działki. Członkostwo jest jednak pra
wem umożliwiającym udział w orga
nach decydujących o sprawach ogro
du. Dlatego warto zastanowić się dwa 
razy, czy chcemy pozbawiać się takiej 
możliwości. Zwłaszcza że „działanie 
w pojedynkę" nie zwalnia nas z prze
strzegania ustawy, regulaminu ROD, 
a także uiszczania wszystkich opłat 
ogrodowych uchwalonych zgodnie 
ze statutem stowarzyszenia prowa
dzącego ROD. 

Nie będzie drastycznego cięcia 

Ile osób pozostanie w PZD, a ile 
zdecyduje się skorzystać z nowego 
prawa i oderwać od ogólnopolskiej 
organizacji, na razie pozostaje pyta
niem otwartym. Jednak z rozmów, 
jakie przeprowadziliśmy z działkow
cami w całym kraju, można wnio
skować, że wielkiej rewolucji w tym 
względzie nie będzie. Mimo słów 
krytyki, których PZD nie szczędzą 
niektóre środowiska, widać, że naj
bardziej zainteresowani sprawą, czyli 
sami działkowcy, jak mało które śro
dowisko, dość mocno utożsamiają się 
ze swoją organizację. Oto, co mówią: 

Zenon Walas, ROD „Prochownia" 
w Kielcach: 

- W kontekście nowej ustawy wie
le się mówiło o monopolu PZD. Mam 
nadzieję, że teraz te głosy ucichną, 
bo każdy działkowiec będzie mógł 
sam zadecydować, czy chce należeć 
do ogólnopolskiej organizacji, czy 
też nie. Osobiście jednak uważam, że 

działkowcy nie będą zbyt chętnie od
dzielali się od PZD. Wiedzą bowiem 
doskonale, że chętnych do przejęcia 
terenów ROD jest wielu i bez silnej 
organizacji trudno będzie się bronić. 
Poza tym prowadzenie ogrodu wy
maga dużej wiedzy i doświadczenia, 
a to wszystko Związek wypracował 
sobie na przestrzeni wielu lat. Dlate
go w moim ogrodzie przeważają opi
nie, że działkowcy powinni pozostać 
w ogólnopolskim stowarzyszeniu. 

Leszek Studziński, ROD im. K.P. 
R Benedy w Bydgoszczy: 

- Mój ogród ma ponad 40 lat. Dużą 
część stanowią działkowcy, którzy 
brali udział w jego tworzeniu. Dział
ka jest całym ich życiem, często je
dynym miejscem, w którym mogą 
wypocząć. Ci ludzie czują się bardzo 
związani z ogrodami, podobnie jak ze 
Związkiem. Nie przewiduję zbytnich 
podziałów w naszym ogrodzie. Myślę, 
że nie byłoby to też dobre. 

Zdzisław Lamparty, ROD „Sielan
ka" w Grudziądzu: 

- Mam kontakt z działkowca
mi z prawie 60 ogrodów z nasze
go regionu. Wszędzie panuje do
bra atmosfera. Nie spotkałem się 
z negatywnymi komentarzami 
działkowców na temat nowej usta
wy. Działkowcy chcą spokojnie 
uprawiać działki i ta ustawa im to 
zapewnia. Nikt nie myśli o dziele
niu się i wyodrębnianiu. Jedynymi, 
którym ta ustawa może przeszka
dzać, są osoby łamiące prawo i za
mieszkujące na działkach. Starają 
się bezskutecznie walczyć o swoje, 
a najskuteczniejszą ich obroną stał 
się atak. 

Marian Cichocki, Rod XX-lecia 
w Szczecinie: 

- Działkowcy z mojego ogrodu nie 
chcą odłączać się od PZD, bo mają 
świadomość tego, że tylko będąc 
razem, możemy odeprzeć wszystkie 
ataki. Chciałbym, żebyśmy tak jak 
dotychczas, pozostali razem i nie 
dzielili się na stowarzyszenia. Każda 
licząca się partia czy organizacja ma 
tzw. czapę. Nie rozumiem, dlaczego 
niektórym tak to przeszkadza i dziwi. 
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