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Wypada na samym poczetku zadai Paru pytanie, dlaczego w Polsce, jedynym kaju w
Unii luropejskiej, wladza ustawodarvcza iwykonawcza d44y do likwidacji ruchu
ogrodnictwa dzialkowego? To nie jest pytanie pozbawione sensu, bowiem takie
dzialania przeciw dzialkowcom, ogrodom dzialkowym i Polskiemu Zwi4zkowi
Dzialkowc6w prowadzone s4 juz od 1990 r., kiedy 17 posl6w zlozylo projekt

zaktada.j4cy likwidacjp ogrod6w w ci4gu p6t roku i jeszcze zobowiqzanie
dzialkowc6w do posprzqtania po sobie. Za dzialkowcami opowiedzialy siq woviczas

naj$yzsze autorytety noralne naszego Pafstwa i projekt zostal wycofany. Sama idea
przejecia jak najtaniej i.jak najszybciej grunt6w ogrod6w dzialkowych i przepg&enia

z nich dzialkowc6w i PZD jest nadal aktualna.
Wszystkim genialnym projektom no$'ych ustaw zglaszanych do Sejmu ptzy(wiecaly

te same cele:
- po pierwsze rozbii organizacjg dzialkowc6w Polski Zwiqzek Dzialkor.vc6w,
pozbawii j4 uprawnief, aby dzialkowcy nie mogli m6wi6 wlasnym glosem o wlasnych

sprawach,
- po drugie zniesi wszyslkie upra$'nienia przysfuguj4ce dzialkowcom, w tym prawa

do gruntu oraz prawa rviasnodci do majEtku na dzialce,
- i wreszcic po trzccic - uprarvianie dzialek, tych co jeszcze zostanq sprowadzii do

czasowej i odplatnej dzreiaq.



Poz4danym skutkiem tych trzech kierunk6w bqdzie oczl'wiscie calkowite zniesienie

zasad likwidacji ogrodu. Nareszcie nie tzeba bEdzie za nic placii dzialkowcom i

likwidowaC ogr6d kiedy sig chce i lla kazdy cel

A dzialkowcy? Koniec dzierzawy i do widzenia! Acha,jeszcze posprzqtad po sobie!

Przez 22 lata rric sig nie zmienilo, nawet slynne projekty uwlaszczentowe kofczylyby

siE dla dzialkowc6w ograniczon4w czasie i odplatn4 dzierzawa

Dzisiaj, wbrew wielokrotnym zapewnieniom polityk6w, ale takze Ministentwa

Infrastruktury, kt6rego zadania w zakresie ogrod6w dzialkowych pzejQlo

Ministerstwo pod Pana kierownictwen, prowadzi siq intensywne prace nad now4

ustaw4 o ogrodnictwie dzialkowym, ktorej zaloaenia dokladnie wpisuj4 siq u

dotychczasowe proj ekty.

Psnie Ministrze
Nie bez powodu przytoczyliSmy zapewnienia Pana poprzednika, bowiem w chwili

obecnej sfuzby Pana Ministerstwa w spos6b czynny uczestl:riczq w procesie tworzenia

nowej usta\ay o ogrodnictwie dzialkowym. Paiiscy urzQdnicy tocz4 debaty na ten

temat z poslami, stowalzyszeniami, tylko nic z Polskim Zwiqzkiem Dzia\kowc6w, bo

to nie pasuje do koncepcji. Pfleciez rrie bpdzie sip konsultowai projektu ustawy z

organizacj4 gdy zaklada siq jej calkowite pozbawienie dotychczasou'ych uprawnien rl

sprawach rodzinnych ogrod6w dzialkowych.

To niewaZne, ze la orgarrizaaJa reprezentuje jeden milion polskich rodzin Niewazne,

ze 620 tysiQcy dzialkowc6w podpisalo sip na listach w obronie ustawy o ROD'

Niewazne, ze setki tysiqcy dzialkowc6w podpisuje sip pod stanowiskami i apelami

kierowanymi do najwyzszych organ6w w Paiistwie, aby zostawii wreszcie w spokoju

ustawQ, rodzinne ogrody dzialkowe i Polski ZwiQzek Dzialkowcow.

Wa2ne iest tylko to, ile mo2na zarobid na tym interesie.

Wazne jest to, ze te niby stowarzyszenia d4z4jedynie do likwidacji PZD, choiby po

trupach chc4 w]'lvalczyc legalizacig swoich samowoli budowlanych, za kt6re zostali

wyrzuceni ze spolecznoSci dzialkowej Tacy wlaSnie ,,obrofcy demokacji" pasuj4 do

koncepcji, choi wiadomo przeaLe2, ie zostan4 potraktowani tak samo, jak wszyscy

uczciwi dzialkowcy. Dzisiaj jednak stanowi4 dla urzQdnik6w Pana Ministerstwa

,,czynnik spoleczny opiniujqcy zaloZelia do projektu". MoZna rzec, ze ani Mrozek, ani

Kalka by lcgo nie wYmYSlili

Psnie Minislrce
Dzialkowcy doskonale zdaj4 sobie spmw€ z tego, 2e tak naprawdq liczy sip tylko

,,kasa", jak4 mozna zarobii na ogrodach. I nie chodzi tu o zadne refotmy pod

szczltnymi haslami .,demokacji i pluralizmu" To tylko fasada dla maluczkich, aby

wielcy stali sip jeszcze bogatsi. Trafirie okeslil to plakat $)'dany z okazji I Kongresu

PZD, ze spychaczem demoluj4cym ogr6d i napisem ,,glunt to int€res!"'



S zanow ny Panie Min islrze
Padaj4 w tym li6cie gorzkie i ostre slowa, ale jakie maj4 padai, je6li milionow4

organizacjg traktuje siq jak powietrze, ignoruje, nic odpowiada na 2adne *yst4pienia?

Jakie maj4 padai slowa, jesli od 22 lat ruch ogrodnictwa dzialkowego i organizacja
dzialkowc6w s4 ponizane, lekcewa2one, oskarzane o cale zlo, jakie sig w naszym

kaju pleni na r6znych plaszczyznach? Jakie maj4 pada6 slowa, jedli PZD nie byl

oskar2any chybajeszcze tylko o plamy na slofcu?
Czy na to wszystko zasluguje ruch o 115 letniej tradycji shlenia spoleczefstwu? Czy

wreszcie w demokatycznej Polsce ludzie ubodzy bQdQ mogli spokojnie korzystad z

dzialek, a nie ci4gle walczye z niedoruecznymi pomyslani pseudo refonnator6w? czy

wreszcie Pafstwo Polskie i jego sluzby uszanuj4 dorobek milion6w ludzi, wielu

pokolcf i pozrvol4 zgodnie z zasadami pafstwa prawa rzqdzii sig samemu w granicach

obowi4zuj4cych zasad, ktdrych nasz ruch nigdy nie przekoczyl?

Panie Ministrze
Zaskar2enre przez 1 Prezesa S4du Najwyzszego do Trybunafu Konsq4ucyjnego oalej

ustawy o rodzimych ogrodach dzialkowych :uznajemy za akt czysto polityczny Tak

mozna to traktowai bior4c pod uwagq stanowisko Sejmu RP i Prokuratora

Generalnego ptzekazare do Trybunalu w tej sprawie. Oba stanowiska sq wyjqtkowo
zbiei.lrre w ocenie prawnej, kt6ra wyraZnie wskazuje, ze nawet gdyby Trybunal uznal

za niekonstytucyjne wskazane przez Sejm i Prokuratora kilka artykul6w, nie ma to

wpb'\'u Ila mozliwosi dalszego obowiEzywania ustawy o rodzill|ych ogrodach

dzialkowych bez tych przepis6w. Stqd zachodzi pytanie, sk4d siq wziEla inicjatlrva

wyprzedzenia orzeczetia Trybunalu w tej sprawie? Jeili ustawa o rodzinnych

ogrodach dzialkowych zostala uchwalona przez Sejm RP, zaakceptowal jq Senat,

podpisat Prezydent RP, to ldo dal teraz prawo, przede wszystkim moralne, do

$ypzedzania Trybunalu w wypowiedzeniu siQ co do zgodno(ci z konstytucj4 tei

ustawy i twozenia na nowo prawa reguluj4cego funtcjonowanie rodzinnych ogrod6w

dzialkowych?
Ustawa obowi4zuje od niespelna 1 lat, czy to lrrZ za d,lugo, jak na ogody dzialkowe?

Zapewne nie o to chodzi. Przyzwolenie do takiego dzialania wywodzone jest zapewne

z komentaruy zamieszczottych na zakofczenie obu stanowisk w sprawie wniosku do

Trybunafu - oba tez wyjatkowo zbie2ne - choi ani w ocenie prawnej Sejmu, ani w

ocenie prawnej Prokumtora nie ma zadnego punktu zaczepienia, to oczywi6cie na

koicu jest stwierdzenie, ze ttzeba zmieoic cal4 ustawQ o ROD. Pytanie tylko, po co

robiono te unlizy, na kilkudziesipciu stronach udowadniano, ze zdecydowana

wiQkszosi przepis6w ustawy o ROD jest zgodna z konst)'tucjq i dobze sluzy ludziom,

skoro nie pasovr'alo to do z g6ry sformulowanych wniosk6w?

Szanowny Panie Minislrue
Mir sterstwo, kt6r1m Pan kierujc przcjqto sprawy ogrod6w dzialkolvych po bylym

Ministerstwie Infrastruklury, z kt6rym wsp6lpraca r62nie siq ukladala. Byly
.1



zapowiedzr powolania wsp6lnego zespolu roboczego Ministentwa i PZD, kt6ry mlal

zajmowa6 sig problemami $Tstgpuj{cymi w funkcjonowaniu rodzirurych ogrod6w

dzialkowych i wypracowywaniein stosownych rozwrqzai. Skoirczylo sig na

zapowiedziach, a konsultantami stali siE zagorzali przeciwnicy ogod6w dzialkowych,

Zwiqzk.u r usta$y o rodzinnycb ogrodach dzialkowych, kt6rzy nie reprezentuj4

dzialkowc6w, tylko wlasn€ interesy.

Dlatego w imieniu dzialkowc6w polskich, niliona rodzin uzytkuj4cych dzialki w

rodzinnych ogodach dzialko*ych, z\4Tacarny sig do Pana o przedstawienie jasnego

stanowiska Ministerstwa na temat prowadzonych prac nad now4 ustawQ o

ogrodnictwie dzialkowym.
Oczekujemy rzeczowego wyja6nienia i powaznego poffaktowania tak duzej czQ6ci

spoleczef stwa polskicgo.

Z powaianiem

Kiaiowei Rad PZD

l. Eugeniusz Kondracki

2. Stanistraw Chodak

3. Tadeusz Jarzgbak

4. Wincenty Kulik

5. Marian Pasifski

6. Izabela O2egalska

7. Artoni Kostrzewa

8. Janusz Moszkowski

9. Zdzislaw Sliwa

10. Maria Fojt

ll. Olga Ochrymiuk

Prezes

Wiceprezes

Wiceprezes

Wiceprezes

Skarbnik

Sekretarz

Czlonek Prezydium KR

Czlonek Prezydium KR

Czlonek Prezydium KR

lUdSr.r ttlart

Przeu odniczaca <ra;owej Komisji 
fwtainej

""'/!:@lTKrajowej Komisji Rozjeqczej

Warszawa, dniq 28 marc.l 2012 r.

Przewodnicz4ca


