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                                                               INFORMACJA 

  
 Komplet ogrodów działkowych rejonu iławskiego w strukturach PZD 

 

                                    Zgodnie z ustawa o ROD z dnia 13.12.2013r komplet ogrodów 

w liczbie 20 – 3000 członków PZD w rejonie iławskim zakończyło swoje zebrania stowarzyszeniowe 

w 99,5%, podejmując uchwałę powierzenia prowadzenia stowarzyszenia ogrodowego przy PZD.  

 W myśl ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r, działkowcy tych ogrodów musieli 

zadecydować o swym losie bycia dalej w strukturach lub wystąpienia z stowarzyszenia przy PZD. 

Udział działkowców w tym głosowaniu był spontaniczny, ponieważ tylko w silnym związku 

działkowcy widzą swoja siłę w walce z urzędnikami o swoje prawa. Działkowcy tych zebrań podjęli 

szereg stanowisk i apeli kierując ich do  przedstawicieli Parlamentu i Rządu RP. 

 Głównym tematem tych  skierowań były sprawy zaniechania dalszej walki z ogrodami oraz 

podejmowane negatywny działania rządowe w stosunek do istniejących altanek w ogrodach  

z podjęciem apelu do parlamentarzystów o szybkie podjecie prac nowelizacji prawa budowlanego 

projektu obywatelskiego ,,STOP rozbiórkom altan”.  

  Dużym zaskoczeniem wszystkich działkowców jest uporczywe działanie Pani Rzecznik, Praw 

Obywatelskich w niszczeniu dorobku wypracowanego przez pokolenia działkowców na przestrzeni 

ostatnich 135 lat istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce- zastanawiają się, że Pani Rzecznik nie 

widzi w działkowcu obywatela. 

 Działkowcy tego rejonu dla uspokojenia  klimatu  działkowego uważają, że  ustawa  

z 13.12.013r powinna pozostać w takim zapisie jak jest w chwili obecnej, aby nie zmarnować swego 

dorobku rozwoju i modernizacji, ponieważ są to ogrody dobrze zagospodarowane, akceptowane przez 

społeczność lokalną i władze miasta. 

 Ostatnie 30 lat dla działkowców tych ogrodów były terenem ciągłej modernizacji, 

uzyskiwania wysokich wyników uprawowych i szkoleniowych. Niektóre ogrody  tych działkowców 

za swą  działalności nagradzani byli przez władze miasta, ZO i KR PZD. 

  Mając powyższe na uwadze, działkowcy rejonu iławskiego bardzo liczą na  

życzliwość i poparcie Pani Rzecznik Praw Obywatelskich, wierzą, ze procesowanie 

nowelizacji ustawy –PRAWA BUDOWLANEGO, zostanie przeprowadzone szybko  

i korzystnie dla całej społeczności działkowej. 
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