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Szanowny Panie Prezesie! 

Pozwoli Pan, że jako społeczny organ, jakim jest pochodząca z 
wyboru, a nie z nominacji Toruńsko - Włocławska Okręgowa Komisja 
Rewizyjna PZD zaprezentujemy swoje stanowisko w związku z 
wyznaczeniem na 28 czerwca 2012 roku sprawy o sygnaturze akt K 8/10 
z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 

Trudno nam odnieść się do wszystkich zarzutów sformułowanych 
przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, możemy, wręcz musimy 
jednak odnieść się do kilku kwestii poruszonych we wniosku: 

Rzekomo ustawa z 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach 
działkowych nie przyznaje osobowości prawnej ogrodom działkowym, a 
tym samym pozbawia członków PZD wpływu na zarządzanie całą 
organizacją. Tak jednak nie jest. Art.27 tejże ustawy jednoznacznie i bez 
cienia wątpliwości stwierdza, że PZD posiada osobowość prawną i działa 
poprzez swoje organy ustanowione ustawą oraz statutem. Mocą tego 
artykułu jednostki organizacyjne każdego szczebla korzystają z 
osobowości prawnej. 

Z kolei Statut PZD uchwalony przez VII Krajowy Zjazd Delegatów 
Polskiego Związku Działkowców i zarejestrowany w Sądzie Rejestrowym 
w Warszawie Uchwałą Nr 1 z dnia 6 kwietnia 2006 roku w § 3 określa 
szczegółowo zakres osobowości prawnej dla każdego szczebla 
organizacyjnego PZD. 

Wnioskodawca stwierdza również, że inne organizacje (poza PZD) 
nie mają takich samych praw, jak nasza organizacja. Prosimy wziąć pod 
uwagę fakt, że są to organizacje szczątkowe, powstające sporadycznie i 
składające się z reguły z byłych członków PZD łamiących prawo, i to nie 
tylko prawo związkowe, ale i prawo powszechnie obowiązujące. I nie jest 
to ruch masowy, coraz częściej powstający, lecz przeciwnie, coraz 
częściej zanikający. 

Rzecz w tym, że ten system prawny oraz nasza organizacja 
stanowią istotną przeszkodę w swobodnym przekształcaniu ogrodów w 
ziemie przeznaczone do innego użytku, a zatem sprzedane przez ich 
dysponentów po cenach komercyjnych, a tereny zielone swobodnie będą 
mogły być (z namaszczeniem prawa) przekształcone w betonowe 



blokowiska i galerie handlowe. I wreszcie powiedzmy prawdę: nie w tym 
interes, by utrzymać ruch ogrodnictwa działkowego w naszym kraju, 
prawda jest inna: ile na tym można zarobić. 

Z taką inicjatywą zmiany obowiązującej aktualnie ustawy z 8 lipca 
2005 roku o rodzinnych ogrodach się nie zgadzamy i z przysługujących 
nam praw nie zrezygnujemy. 
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