
Stanowisko 

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie 
z dnia 28.03.2012 r. 

w sprawie sytuacji w rodzinnych ogrodach działkowych sterowane do Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Marskiej 

Szanowny Panie Ministrze 

W rodzinnych ogrodach działkowych tak jak co roku.,j odbywają się zebrania 

sprawozdawcze członków ROD gdzie podsumowuje się dorobek minionego roku oraz 

zatwierdza sprawozdanie z działalności zarządu i uchwala budijet na rok bieżący. 

Oprócz statutowych problemów, na walnych zebranych w tym roku pada 

bardzo dużo pytań dotyczących przyszłego bytu rodzinnych] ogrodów działkowych 

a tym samych i działkowców. 

Działkowcy pytają co się dzieje - dlaczego wokół ogijodów działkowych jest 

tyle szumu? 

Wszyscy wiedzą, że ustawa jest zaskarżona do Trybunałju Konstytucyjnego. 

Na forach internetowych spotykają różne wypowiedzi a zwłaszcza 

przedstawicieli niewielkich grup mieniących się „stowarzyszeniami działkowców", 

którzy oficjalnie głoszą, że zmiana ustawy jest pewna, że prowadzone są konsultację 

rządowe z nimi, zmierzające w kierunku przygotowywania (projektu nowej ustawy 

o ogrodach działkowych. 

Z przedstawicielami milionowej organizacji PZD nie konsultuje się przyszłej 

ustawy. 

O co tu chodzi? Co to za nowy styl prac legislacyjnych - te pytania kierowane 

są do członków organów statutowych, będących na walnych zebraniach. Co mamy im 

odpowiadać? kiedy władza milczy - na listy nie odpowiada. 

Czy tak trudno zdobyć się na przekazanie działkowcom |prawdy i odpowiedzieć, 

że nic się nie dzieje, względnie odpowiedzieć, że prowadzi się prace i w jakim 

kierunku one zmierzają. 

Działkowcy wiedzą, że to nie względy prawne leżą w założeniu zmiany ustawy, 

lecz inne o których się jasno nie mówi. 



Wiemy, że są dążenia tzw. „stowarzyszeń" o przejmowanie ogrodów. Ale 

dlaczego w sytuacji kiedy jest tyle niezagospodarowanej ziertp leżącej odłogiem, nie 

przydzielić im, na takich samych warunkach jak dla PZD. Niech prowadzą ogrody, 

organizują te i konkurują z PZD. 

Dlaczego przylgnięto tylko do rodzinnych ogrodów działkowych? Dlaczego nie 

czeka się na rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny skargi, a podejmuje się 

działania zmierzające do zmiany ustawy o ROD. 

Stanowisko kierujemy jednocześnie do Marszałka Sejmty, Premiera Rządu oraz 

Krajowej Rady PZD. 
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