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Stanowisko 

Członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczących Okręgowych 
Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców biorących udział w 

naradzie w dniu 16 maja 2012 roku. 
w obronie ustawy o Rodzinnych Ogrodów Działkowych z 8 lipca 2005 roku. 

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Okręgowych Komisji 
Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców uczestniczący w naradzie w dniu 
16 maja 2012 roku posiadając statutowe upoważnienie do reprezentowania 
Komisji Rewizyjnych Związku funkcjonujących w 4941 Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych i 26 Okręgach Zarządach PZD, informują Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Panią Marszałek Sejmu RP i Premiera Rządu RP o 
narastającym niepokoju społeczności działkowej spowodowanym 
pojawiającymi się doniesieniach o planowanych zmianach w obecnie 
obowiązującej Ustawie o ROD z 2005 roku. 
Od czasu uchwalenia tej ustawy pojawiają się kolejne pseudo reformatorskie 
projekty zmierzające w swej istocie do pozbawienia działkowców wszystkich 
praw obecnie im przysługujących. Celem tych projektów jest wyłącznie 
„dobranie się" do tysięcy hektarów zajętych przez nasze ogrody i 
przekształcenie ich w tereny pod inwestycje komercyjne. 



Uczestnicy narady pragną adresatom naszego stanowiska przypomnieć, do 
czego m.in. doprowadzi uchylenie zapisów naszej ustawy: 
- działkowcy zostaną pozbawieni podstawowych praw nabytych, które słusznie 
się nam należą, 
- działkowcy będą obciążani podatkami od gruntu i altan, z których płacenia byli 
zawsze zwolnieni, 
- ulegnie likwidacji ceniona przez nas samodzielność i samorządność naszych 
ogrodów a dalszy ich byt będzie uzależniony tylko i wyłącznie od woli gmin, 
- właściciele gruntu (gmina, Skarb Państwa) będą mieć całkowitą swobodę w 
likwidacji naszych ogrodów na dowolny cel, 
- z aglomeracji miejskich zniknie większość ogrodów działkowych, gdy 
przejmowane tereny przeznaczane będą na cele komercyjne, 
- ponad 114 letnia tradycja i dorobek polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego 
zostanie unicestwiona. 
Czyżby taka wizja przyświecała władzy publicznej w odniesieniu do jednego 
miliona 250 tysięcy członków Polskiego Związku Działkowców, członków 
polskiego społeczeństwa? 
Zapomina się, że Rodzinne Ogrody Działkowe zrzeszone w PZD w znaczny 
sposób wpływają na rozwój ekosystemu, są to tzw. zielone płuca naszych miast 
a działkowcy to Obywatele działający na rzecz ochrony środowiska i stałej 
poprawy jego stanu. 
Rola i spełniane funkcje przez nasze ogrody są o wiele ważniejsze niż kolejny 
zabetonowany skrawek ziemi przejęty dla celów komercyjnych. 
Stwierdzamy, że Rodzinne Ogrody Działkowe służą przede wszystkim 
zaspokajaniu potrzeb wypoczynkowych i socjalnych członków społeczności 
lokalnych zapewniając Obywatelom powszechny dostęp do użytkowanych 
terenów oraz działek dających możliwość prowadzenia na własne potrzeby 
upraw ogrodniczych zgodnych ze standardami ekologicznymi. 
Działkowcy to najczęściej ludzie niezbyt zamożni, dla których ogród działkowy 
jest miejscem ich wypoczynku, a czasem ważnym źródłem taniego i zdrowego 
pożywienia. Działka, zwłaszcza dla ludzi starszych, rencistów i emerytów to 
jedyna radość i okazja do czynnego wypoczynku. 
Nasze ogrody wraz z rozwojem miejskiej infrastruktury stanowią coraz bardziej 
pożądany kąsek dla deweloperów i innych inwestorów. To silne lobby, które od 
dawna wywiera nacisk na władzę publiczną w celu likwidacji Polskiego Związku 
Działkowców, jedynego gwaranta bezpieczeństwa ogrodów i działek. 
Od początku demokratycznych przemian ustrojowych w Polsce decyzje 
zapadające na szczeblach władzy ustawodawczej i wykonawczej ingerują w 
funkcjonowanie ogrodów i praw osób użytkujących w nich działki. 
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Statutowa działalność Związku jest brutalnie zakłócana przez pomysły i idee 
różnych grup lobbystycznych i politycznych. Populistyczne hasła powszechnego 
uwłaszczenia działkowców, zniesienia obowiązku przynależności do Związku, 
czy też interweniowania wobec braku nadzoru nad PZD to typowe narzędzia 
walki o głosy działkowców. 
W jednym z przesłanych listów do przedstawicieli władzy publicznej działkowcy 
napisali „Rozbicie jednolitego ruchu na kilka tysięcy podmiotów spowoduje, że 
my działkowcy zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców stracimy możliwość 
samoorganizacji i skutecznej obrony swych interesów. Prowadzona ostatnio 
napastliwa wojna z naszą organizacją realizowana przez różnych 
przedstawicieli władzy publicznej, w tym przez tych, którzy nie podlegają 
weryfikacji wyborczej, ma doprowadzić do tego, aby już nikt nie upominał się o 
nasze prawa i przeciwstawiał się rugowaniu nas z terenów zajmowanych przez 
nasze ogrody " 
Warto pamiętać, że Rodzinne Ogrody Działkowe zrzeszone w PZD są naszym 
wspólnym dobrem - mieszkańców, działkowców i miast służąc działkowym 
rodzinom, mieszkańcom lokalnych społeczności. 
Niniejsze stanowisko sygnujemy własnymi podpisami i przekazujemy do 
adresatów oraz przesyłamy do wiadomości Prezesa Polskiego Związku 
Działkowców Eugeniusza Kondrackiego. 
W załączeniu przekazujemy podpisy 30 uczestników narady. 

Z wyrazami niezmiennego szacunku i działkowym pozdrowieniem 

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD 
Przewodniczący Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD 
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