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Działając z upoważnienia członków organów samorządu PZD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „RELAKS" 

w Kędzierzynie-Kożlu popieramy stanowisko Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców wyrażone w 

„Liście otwartym" skierowanym w dniu 28.03.2012 roku do Pana Sławomira Nowaka Ministra Transportu , 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 

Wyrażamy pełną akceptację dla treści ustawy z dnia 08.07.2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, 

która gwarantuje trwałość i ich rozwój oraz strzeże praw z trudem osiągniętych przez działkowców w okresie od 

ponad 110 lat. Stanowi ona skuteczną obronę przed zakusami likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, Polskiego 

Związku Działkowców oraz dorobku polskiego ruchu ogrodnictwa. Przepisy aktualnej ustawy o ROD są uniwersalne i 

ponadczasowe i nie zachodzi potrzeba dokonywania jej nowelizacji. Opracowywany w Ministerstwie projekt nowej 

ustawy o ogrodnictwie działkowym będzie z pewnością szkodliwy dla działkowców i Związku i spowoduje likwidacje 

rodzinnych ogrodów działkowych. 

Wyrażamy głębokie oburzenie, że podległe Panu Ministerstwo prowadzi w tajemnicy pracę nad nową 

ustawą o ogrodnictwie działkowym bez udziału i wiedzy Polskiego Związku Działkowców. Brak udziału przedstawicieli 

Związku reprezentującego ponad milion rodzin działkowców sugeruje, że nic dobrego dla działkowców nie będzie w 

nowej ustawie. Czyżby Pan Minister zapomniał o istnieniu Polskiego Związku Działkowców, że konsultacje nad 

projektem nowej ustawy prowadzone są z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń działkowców? A może społeczne 

konsultacje ze Związkiem odbędą się po jej przyjęciu przez rząd i skierowaniu projektu ustawy do Sejmu RP. 

Pańscy urzędnicy zaprosili do prac nad projektem tworzonej ustawy o ogrodnictwie działkowym 

przedstawicieli stowarzyszeń działkowców tworzonych przez osoby wykluczone z Polskiego Związku Działkowców na 

wskutek dopuszczenia się rażącego naruszenia obowiązujących przepisów prawa związkowego - najczęściej budując 

na działce ponadnormatywne altany (domy) i zamieszkując na działce. Celem tych stowarzyszeń jest przejęcie 

kontroli nad rodzinnym ogrodem działkowym PZD, w którym mają działki, a w następstwie zalegalizowanie ich 

wcześniejszych, sprzecznych z prawem działań. Osoby te nie są reprezentantami działkowców i PZD. Reprezentują 

wyłącznie siebie i swoje prywatne interesy. Gratulujemy Panu Ministrowi doboru takich społecznych konsultantów, 

dla których nie ma znaczenia wiekowy dorobek wielu pokoleń działkowców, a idea ogrodnictwa działkowego, 

działanie na rzecz rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz działalność społeczna na rzecz członków PZD i ich 

rodzin oraz społeczności lokalnych są im całkowicie obce. Czyżby nie wiedział Pan co czynią podlegli Panu 

ministerialni urzędnicy i z jakim to „czynnikiem społecznym" konsultują założenia do projektu ustawy ? A może jest 

to nowatorskie rozwiązanie w sprawie konsultacji społecznej, w której uczestniczą tylko osoby mające negatywny 

stosunek do PZD, a całkowicie pomija się środowisko, którego ten projekt ustawy dotyczy. 



Szanowny Panie Ministrze 

Z przykrością stwierdzamy, że Pana Ministerstwo stanęło po stronie osób instytucji państwowych, które od 
dwudziestu dwóch lat dążą do likwidacji ogrodów i Związku oraz likwidacji dorobku milionów ludzi w imię interesów 
grupy osób dążących do przejęcia gruntów po likwidowanych ogrodach i dla których liczy się tylko „kasa". 

Zwracamy się do Pana o przedstawienie stanowiska Ministerstwa na temat prowdzonych prac nad nową 
ustawą o ogrodnictwie działkowym i poważnym potraktowaniu Polskiego Związku Działkowców. Prosimy o 
pozostawienie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych ( z 2005 roku ) w niezmienionym kształcie, a w spokoju 
nas działkowców i Polski Związek Działkowców. 

Z poważaniem : 

Prezes Zarządu ROD 

Antoni Falkowski 

Niniejszy list otwarty kierowany jest do : 

1.Adresata, 

2.Marszałka sejmu RP, 
3.Posłów PO, PSL i SLD z Opolszczyzny, 
4. Prezesa KR PZD w Warszawie 
5. Prezesa OZO PZD w Opolu 


