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Krajowa Rada 

Polskiego Związku Działkowców 

APEL 
O ZACHOWANIE TREŚCI I DUCHA USTAWY 

z dnia 8 lipca 2005 r. O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1419) 

Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „NAD WIDAWĄ" we Wrocławiu zwracają się z gorącą 
prośbą o zachowanie w mocy ustawy o ROD, na podstawie której działa w Polsce około 5.000 ogrodów, 
z których korzysta (wraz z rodzinami) ponad milion Polaków. 

Dla ich zdecydowanej większości ustawa o ROD z 2005 r. zabezpiecza i gwarantuje działalność ogrodów 
i funkcjonowanie struktur organizacyjnych Związku. 

„Fronda" podejmująca od kilku lat próby zmian w funkcjonowaniu ruchu działkowego stanowi margines 
składający się z różnego autoramentu „naprawiaczy świata", któremu wszelkiego rodzaju zasady i normy 
określone ustawą, statutem i regulaminem Związku przeszkadzają w uprawianiu „swojej działki" wg 
własnego „widzimisię" . 

Stąd właśnie rodzą się zarzuty wysyłane do NIK i innych instytucji o naruszaniu „ich" prawa do budowy 
domków (willi) zamiast altan na terenach ogrodów ROD, czego są rzeczywiste przypadki, zwalczane 
i ograniczane przez władze PZD. 

Ponadto wielu przeciwników ROD reprezentuje samorządowe i centralne organa RP, szermując 
argumentami potrzeb inwestycyjnych, zwłaszcza infrastruktury komunikacyjnej i mieszkaniowej. 

Obecna ustawa o ROD reguluje te problemy jasno i są one praktycznie rozwiązywane ku obopólnej 
zgodzie. 

Likwidacja ROD, bądź przekazanie poszczególnych ogrodów właściwym terytorialnie organom 
samorządowym (tak chciał jeden z projektów PIS) jedynie zwielokrotniłoby konflikty i sprzeczności, 
a faktycznie doprowadziłoby do rozbicia całego, historycznie już istniejącego, stanu rzeczy. 

Większość krytyków obecnych ROD-ów uzasadnia swe stanowisko argumentami, że jakoby działkowcy 
byli spadkobiercami i dziedzicami „komuny", nie płacą podatków, żądają bezprawnych odszkodowań, mają 
darmowe warzywa i owoce oraz miejsca wypoczynku itp. 

Tymczasem ogrody działkowe (podobnie jak w wielu krajach Europy) powstawały już na przełomie XIX 
i XX wieku, szczycą się bogatym dorobkiem kultury ogrodniczej, pomocnictwem socjalnym i żywnościowym, 
a także ochroną przyrody stanowiąc „zielone płuca" dla blokowej urbanistyki i miejsce wypoczynku po 
pracy, a także jedyne miejsce dla ludzi starszych, emerytów i chorych, których nie stać na wyjazdy do 
kurortów, a i do sanatoriów są długie kolejki. 



W Polsce większość ogrodów powstała na przedmieściach, przeważnie na terenach zdegradowanych, 
gruzowiskach, byłych poligonach, mokradłach, które dzięki pracy setek tysięcy ludzi zmieniono w miejsca 
użytkowe i które stały się zielonymi ogrodami. Kosztem kilku pokoleń działkowców wybudowano świetlice, 
i place zabaw dla dzieci, które są azylem spokoju, ciszy i wypoczynku. Wybudowano setki urządzeń 
wodociągowych, elektrycznych i rekreacyjnych, z których korzystają często trzypokoleniowe rodziny (i co 
najważniejsze) najmniej zasobnych materialnie Polaków. 

Tego „dobrobytu" zazdroszczą „uzdrawiacze" Rzeczypospolitej, miast szanować i przestrzegać prawa, 
podejmują próby zawłaszczenia cudzego dorobku i kłamliwymi pomówieniami angażują najwyższe władze 
kraju, posądzając działkowców o „bolszewicką" proweniencję chociaż prawdą jest, że ogrody działkowców 
Europy i Polski rodziły się z pozytywistycznych idei pracy dla kraju i siebie. 

Z nadzieją liczymy na Państwa dobrą wolę w obronie naszej dobrej ustawy z 8 lipca 2005 r. o ROD 
i uwolnienie nas od 22-letniego strachu o likwidację naszych ogrodów i działek 300 - 500 m2. 

Apel podpisali: Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczego - Józef ADAMCZYK, 
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków - Antoni KOPAŁA, Prezes Zarządu ROD - Stefan WIEJAK 
i uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD. 

Apel został wysłany do: Prezesa Sądu Najwyższego - prof. Stanisława DĄBROWSKIEGO, Trybunału 
Konstytucyjnego - p. Andrzeja RZEPLIŃSKIEGO, Marszałka Senatu - p. Bogdana BORUSEWICZA, Marszałka 
Sejmu - p. Ewy KOPACZ, Klubów Parlamentarnych PO, SLD, PSL, RP, Prezesa Rady Ministrów - p. Donalda 
TUSKA, Krajowej Rady PZD i Okręgowego Zarządu PZD. 

Przewodniczący 
walnego zeDraiwsDrawoztiawczego 

Przewodniczący 
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Apel w ochronie treści i ducha ustawy o ROD podpisało 
sprawozdawczego ROD „Nad Widawą" we Wrocławiu. 

uczestników walnego zebrania 


