
List jaki Zarząd ogrodu przesłał do Prezydenta RP , Premiera, Marszałka Sejmu 
i Senatu, I Prezesa Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego. 

Do przedstawienia działalności rodzinnych ogrodów działkowych skłonił 
Zarząd, List Otwarty Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i 
Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu do naczelnych organów w Polsce i 
odpowiedz I Prezesa Sądu Najwyższego RP. Pan Prezes, który zaskarżył ustawę 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych do Trybunału Konstytucyjnego stwierdza 
„Polska ustawa nie przyznaje osobowości prawnej ogrodom działkowym i 
pozbawia członków Związku istotnego wpływu na zarządzanie całą 
organizacją". Zgodnie z art. 27 ustawy o ROD Polski Związek Działkowców 
posiada osobowość prawną i działa poprzez swoje organy ustanowione, swoją 
ustawą oraz statutem. Podstawową jednostką organizacyjną PZD jest rodzinny 
ogród działkowy, który na walnych zebraniach sprawozdawczo - wyborczych, 
wybiera swoje organy i delegatów do jednostki terenowej ta na swoim zjeździe 
wybiera delegatów do jednostki krajowej, która na IX Krajowym Zjeździe 
Delegatów PZD w dniu 16-17 grudnia 2011 roku wybierze swoje władze. 
Rodzinne ogrody są stałymi elementami infrastruktury miast, podzielone są na 
działki i wyposażone w niezbędną infrastrukturę. Nasz ogród powstał na 
porzuconych i zdegradowanych gruntach Państwowego Funduszu Ziemi w 1979 
roku. W pierwszym okresie działka głównie użytkowana była do prowadzenia 
upraw ogrodniczych w miarę upływu lat, po wprowadzeniu wolnych sobót także 
do zaspokajania potrzeb użytkownika i jego rodziny w zakresie wypoczynku i 
rekreacji. W ROD „Polanka" w Łodzi sezon sytuacji działkowy rozpoczyna się 
w kwietniu walnym zebraniem sprawozdawczym, na którym zarząd przekłada 
sprawozdanie ze swej działalności, merytoryczne i finansowe, proponuje pod 
obrady plan pracy, preliminarze oraz wysokość opłat za media i potrzeby 
ogrodu. Działkowcy przygotowują swoje działki do sezonu a zarząd tereny 
wspólne. Pierwszą imprezą w ogrodzie jest Dzień Dziecka, dzieci wiele dni 
wcześniej sondują, jakie będą nowe atrakcje, czy znów będą konie. W dniu ich 
święta do ogrodu przebywają dzieci również mieszkające w okolicy. Jak 
wygląda Dzień Dziecka w ROD „Polanka" przedstawia poniższe zdjęcie. 
Działki uporządkowane, rozpoczynają się wakacje, w ogrodzie w 2011 roku 
wakacje spędzała rekordowa ilość dzieci, niespotykana od lat, co świadczy o 
pogorszeniu materialnej Łódzkich rodzin. Zarząd mimo posiadanego placu 
zabaw postanawia dokupić trampolinę dla dzieci jest to urządzenie bardzo 
atrakcyjne dla dzieci. Dzieci korzystają z boisk do siatkówki, koszykówki, 
badmintona, stołu do pin ponga jak i gry w piłkarzyki. Podczas wakacji 
organizują wraz z opiekunami dyskotekę z grillem. Aby wypełnić czas 
organizujemy dla dzieci zajęcia plastyczne, dzieci są zachwycone, co widać na 
zdjęciu. Nasi działkowcy nie tylko uprawiają działki, lecz chętnie korzystają z 
ruchu na świeżym powietrzu. Gdyprzychodzi sobota i niedziela do zespołu 



grającego w piłkę siatkową nie łatwo się załapać. Rozgrywane są mecze między 
ogrodami jak również mieszkańcami Nowosolnej. Sezon ogrodowy kończy się 
Dniem Działkowca. Jak naczelne organy państwa mogą być przeciwne ogrodom 
działkowym, które zaspakajają potrzeby społeczne ludzi odrzuconych? 
Działkowcy rodzinnych ogrodów działkowych, to ludzie niezamożni, kto ma 
pieniądze kupuje prywatną posiadłość a nie uprawia działkę Już od listopada 
2004 roku, działkowcy żyją w niepewności, jest to data złożenia do laski 
marszałkowskiej pierwszego projektu uwłaszczenia działkowców. Dlaczego w 
innych państwach działkowcy mogą liczyć na przychylność władz : Wielkiej 
Brytanii Książe Karol objął patronatem Brytyjskie Stowarzyszenie 
Działkowców i Ogrodów, Kanclerz Angela Merkel stwierdza „Rząd federalny 
wspiera zaangażowanie na rzecz ogrodów działkowych zapewniając trwałe i 
pewne warunki ramowe". A co w Polsce? 
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