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Członkami Polskiego Związku Działkowców jesteśmy od ponad 30 la t . Od kilkunastu lat 

jesteśmy ustawicznie narażani na ataki ze strony rządzących, którzy „majstru ją" w Ustawach 

dotyczących Naszego Związku. 

Mamy dobrą Ustawę i na kolejnych Kongresach oraz Zjazdach przychylni naszemu Związkowi 

politycy zapewniali i zapewniają o poparciu oraz obronie naszych praw. Jednak mimo tych 

zapewnień „majstrujący" polityczni przeciwnicy za wszelka cenę pragną zlikwidować Związek, 

przejąć grunty dobrze zagospodarowane przez członków PZD. Grunty , które kiedyś były 

nieużytkami, a dziś już są już utrzymywane i doskonale zadbane przez III pokolenie w ROD. 

Trudno jest więc pogodzić się z faktami, że działania w zakresie zmian Ustawy o rodzinnych 

ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku realizowane są bezudziału przedstawicieli PZD. 

Taki stan odbieramy jako lekceważenie Nas i t ym samym mil ionowej rzeszy działkowców. 

Zmiany ustawy prowadzone w takim trybie mogą doprowadzić do zniszczenia ponad stuletniego 

dorobku wielu pokoleń ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Przyjęte rozwiązania prawne w Ustawie o rod z dnia 8 lipca 2005 roku dobrze służą działkowcom 

i zapewniają właściwe funkcjonowanie Polskiego Związku Działkowców. 

Jesteśmy zdziwieni jako członkowie PZD, kuriozalnym rozwiązaniem wytypowania przez 

Marszałka Sejmu do reprezentowania Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym, posłów 

Stanisława Pięty i Andrzeja Dery, którzy wcześniej byli zagorzałymi przeciwnikami wyżej 

wspomnianej Ustawy. Takie rozwiązanie jest tylko dowodem jak traktuje się w naszym Kraju 

najsilniejszą grupę społeczną - ponad mil ion członków PZD. 

Dlatego w trosce o przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych oraz praw nabytych związanych 

z użytkowaniem działki, zwracamy się z prośbą do Trybunału Konstytucyjnego, aby 

w trakcie oceny Ustawy o rod był skłonny uwzględnić jej znaczące aspekty społeczne oraz 

ostatecznie z dużą powagą i rozsądkiem rozstrzygnąć dla dobra członków PZD poprzez przyjęcie 

takich uregulowań, które ostatecznie pozwolą bez politycznych zawirowań normalnie 

funkcjonować PZD w ramach dostosowanego prawodawstwa Unii Europejskiej regulującego 

funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w krajach członkowskich wspólnoty. 



Uważamy, że Parlament RP, Rząd, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, muszą wreszcie 

dostrzec, że krzywda ludzi słabszych nie może być okupiona kosztem handlowego i politycznego 

podejścia do gruntów zajmowanych przez rod. Polski Związek Działkowców zawsze podejmował 

i podejmuje takie działania, aby możliwym było pogodzenie rozwojumiast i gmin z funkcjono-

waniem naszych ogrodów. 

APELUJEMY i jednocześnie pros/mypomagajcie nam a nie przeszkadzajcie, nie uszczęśliwiajcie 

nas działkowców na siłę, wbrew naszej woli, nie zmieniajcie naszej Ustawy, gdyż ona w pełni 

spełnia nasze oczekiwania. 
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