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Ciągle docierają do nas liczne informacje o przygotowaniach do działań radykalnie 
ograniczających prawa działkowców z możliwością likwidacji rodzinnych ogrodów 
działkowych włącznie. Są to informacje ze źródeł dla nas godnych zaufania. Niektóre z nich 
twierdzą, że to nie są przygotowania lecz zaawansowane już działania. Członkowie 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Elblągu pełniący społecznie swoje funkcje z wyboru 
zwracają się z gorącym apelem o uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi jakie są intencje i 
zamiary ze strony Rządu RP w odniesieniu do istniejącego jeszcze ruchu ogrodnictwa 
działkowego. Ostanie szereg lat to ustawiczna walka, o zachowanie praw nabytych przez 
działkowców, o zachowanie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych., a 
nawet o zapewnienie istnienia ruchu działkowego 

Obecnie obowiązująca Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych funkcjonuje od 
7 lat, dokładnie od dnia 8 lipca 2005 roku. Jak na 120 letnie tradycje ruchu działkowego to 
okres bardzo krótki. Decyzje o przyznaniu terenów pod lokalizację ogrodów nigdy nie 
zależały od związkowców. Zawsze decydował o tym właściciel - najczęściej skarb państwa. 
Przejęcie gruntów następowało z przekonaniem o dokonaniu pełnej regulacji prawnej. 
Lokalizacja przyznanych gruntów to obrzeża miast, tereny nieuzbrojone często wymagające 
rekultywacji i wielkich nakładów pracy w przystosowaniu ich dla potrzeb ogrodów 
działkowych. W przeszłości obszary te były nikomu i do niczego potrzebne. Dopiero po wielu 
latach stały się atrakcyjne pod względem jakościowym, a jeszcze później pod względem 
lokalizacyjnym. Pamiętajmy jednak, że wszystko to zostało dokonane siłami i środkami 
działkowców. Jest tam nie tylko wylany pot ale też i wiele wydanych naszych działkowiczów 
pieniędzy na doprowadzenie do odpowiedniego stanu uprawianych działek. 

Ostatnie lata to bezprecedensowe działania, które można nazwać zamachem na 
niezależną organizację społeczną w kraju. Nie rozumiemy podejmowanie przez ważne organa 
Państwa tak wielu działań mających na celu zmianę, a nawet likwidację obowiązującej 
ustawy, której poparcie udzieliło 620 tysięcy obywateli. Jest to jednoznaczną informacją, że 
zapisy zawarte w ustawie nie są obojętne dla nas działkowców. Traktujemy je jako 
zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania naszego Związku, zabezpieczenie 
podstawowych praw przynależnych działkowcom, a także praw powszechnie 
obowiązujących, co daje gwarancje przestrzegania prawa względem Państwa i jego 
obywateli. 
Art. 1. Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stwierdza jednoznacznie : Istnienie i 
rozwój rodzinnych ogrodów działkowych jest przejawem świadomej polityki Państwa w 
zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa. 
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Co wiec się stało w okresie zaledwie siedmiu lat, co dla aktu prawnego rangi Ustawy jest 
krótkim okresem. Czyżby tak bardzo zmieniły się potrzeby społeczeństwa, czy też zaginęła 
świadoma polityka Państwa a w to miejsce weszły nieskoordynowane doraźne działania 
różnych organów Państwa. 

Szanowny Panie Premierze 
Na dzień dzisiejszy w Polskim Związku Działkowców zarejestrowanych jest 4.941 

rodzinnych ogrodów działkowych. Związek zrzesza prawie 1 milion 250 tysięcy członków 
połączonych wspólną pasją , wspólnym hobby. Chcąc dokonać charakterystyki tej wielkiej 
społeczności można przyjąć założenie, że nie odbiega ona od struktury obywateli 
zamieszkujących nasz kraj biorąc pod uwagę takie kryteria jak poziom wykształcenia, poziom 
wieku, miejsca pracy , posiadana wiedza i umiejętności , miejsca zamieszania czy też 
posiadanych warunków materialnych. Nie należy dopuścić do traktowania idei ruchu 
działkowego jako spełnienia zachcianek dla grupy zbędnych hobbystów. Działkowcy to tacy 
sami obywatele naszego Państwa jak wszyscy inni posiadający to samo obywatelstwo. 
Uważamy , że na pewno zasługujemy na traktowanie Związku jako pełnoprawnego 
uczestnika dialogu społecznego opartego na wzajemnym poszanowaniu jego uczestników. 
Jest tylko jeden warunek . należy zacząć prowadzić ten dialog. 

Szanowny Panie Premierze 
Zwracamy się do Pana Premiera z apelem o poświęcenie należytej uwagi problemom 

jakie nawarstwiły się w ciągu ostatnich lat wokół Polskiego Związku Działkowców i 
rodzinnych ogrodów działkowych. Jesteśmy również przekonani , że w nawale licznych 
obowiązków znajdzie Pan Premier chwilę czasu aby za pośrednictwem Polskiego Związku 
Działkowców przekazać społeczności działkowców informacje o planowanych działaniach 
ze strony Rządu RP w odniesieniu do nurtujących nas zagadnień. 

Niniejszy list pozwalamy sobie także skierować do: 
- Marszałek Sejmu RP, 
- Ministra Infrastruktury, 
- Prezesa PZD E. Kondrackiego 

Elbląg, 25 kwietnia 2012 r. 

Z wyrazami szacunku 

Za Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w Elblągu 
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