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instruktorów krajowych i okręgowych społecznej służby instruktorskiej 

Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców 
w Opolu 

Instruktorzy społecznej służby instruktorskiej zgromadzeni na naradzie 
w dniu 28 marca 2012 r., z wielkim niepokojem patrzą na działania, jakie 
prowadzone są od wielu lat przeciwko działkowcom i wokół ustawy z 08 lipca 
2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz Polskiego Związku 
Działkowców. 

Działania te dążą do zniszczenia ruchu działkowego w Polsce oraz do 
likwidacji ogrodów w dużych miastach, po to tylko, aby przeznaczyć grunty 
użytkowane przez działkowców na kolejne inwestycje. Po raz kolejny czynnik 
materialny staje się ważniejszy od dobra jednostki, a przecież w społeczności 
działkowej jest wiele osób starszych, dla których własność altany, nasadzeń 
i urządzeń ogrodowych jest bardzo istotna a odpoczynek na działce wręcz 
niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. 

Popieramy stanowisko większości polskich użytkowników działek, którzy 
bronią obowiązującej ustawy o ROD. Ustawa ta przez cały okres swojego 
obowiązywania stanowi dla działkowców należących do Polskiego Związku 
Działkowców akt prawny, który w najlepszy możliwy sposób chroni ich prawa. 
Czujemy się w obowiązku opowiedzieć się przeciwko takiemu traktowaniu 
„naszego" aktu prawnego, naszych praw i wreszcie naszej ciężkiej pracy, którą 
wkładamy w rozwój i propagowanie ogrodnictwa działkowego 
w Polsce. Nie można doprowadzić do zaprzepaszczenia tego, co osiągnęliśmy 
wspólną pracą przez ponad 120 lat trwania tradycji ogrodnictwa działkowego 
tylko po to, by zaspokoić koniunkturalne interesy czy też komercyjne pobudki 



wyraźnie leżące u podstaw działania osób reprezentujących stanowisko podobne 
do wyrażonego we wnioskach Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 

Polski Związek Działkowców jest organizacją istniejącą już trzydzieści 
lat, cieszącą się bogatą tradycją i zaufaniem swoich członków. Jest 
to organizacja samorządna a uczestnictwo w niej jest dobrowolne. Działkowcy 
zrzeszeni w PZD są zadowoleni z funkcjonowania Związku i chętnie wspierają 
jego działania i inicjatywy. 

Złożonymi podpisami wyrażamy stanowcze „nie" wobec takiego 
traktowania nas i naszego Związku. Udzielamy pełnego poparcia ustawie 
0 ROD i wnosimy ostry protest przeciwko wszelkim próbom jej zmian 
krzywdzących członków naszego Związku. Mamy nadzieję, że ten głos zostanie 
wysłuchany i będzie nam dane nadal spokojnie pracować na swoich działkach 
1 patrzeć z optymizmem w przyszłość naszych ogrodów. 
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Z wyrazami szacunku 
instruktorzy krajowi i okręgowi SSI 

Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD 
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