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Stanowisko 
Prezydium Okręgowego Zarządu Małopolskiego 

Polskiego Związku Działkowców w Krakowie 

z dnia 6 sierpnia 2013 r. 

w sprawie wprowadzonych poprawek do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 

działkowych podczas prac podkomisji nadzwyczajnej 

Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych był nadzieją dla 

działkowców i ogrodów na niezachwianą przyszłość. Pozostając w zgodzie w konstytucją, 

zapewniał działkowcom dotychczasowe prawa, organizował funkcjonowanie ogrodów działkowych 

w sposób jasny i znający realia ogrodowe. 

Prezydium Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie, uważa, że wprowadzone 

poprawki podkomisji nadzwyczajnej, zaproponowane przez posłów klubu parlamentarnego PO, 

zmieniły znacząco pierwotne brzmienie projektu obywatelskiego. Prace podkomisji przebiegały 

chaotycznie, posłowie przyjmowali nieprzemyślane poprawki, głosowali zgodnie z partyjnymi 

wytycznymi. W dyskusjach nie brano pod uwagę głosu powołanego eksperta podkomisji -

konstytucjonalisty dr hab. Wojciecha Orłowskiego, a także nie wzięto pod uwagę wszystkich uwag 

zgłoszonych przez pełnomocników komitetu inicjatywy ustawodawczej obywatelskiego projektu 

ustawy o ROD. Prezydium OZM PZD w Krakowie apeluje, aby Sejm RP ponownie pochylił się 

nad wprowadzonymi zmianami. 

Uwłaszczenie dla nielicznych. 

Wprowadzona poprawka dotyczy niewiele ponad 30% ogrodów działkowych w Małopolsce, 

a w Krakowie tylko jednego z 86 ROD. Czy taka wybiórczość może być zgodna z Konstytucją RP, 

która mówi o równym traktowaniu? Postulat posłów PO to zagranie medialne. Rzekomo nadane 

działkowcom „prawo" stanowi niebezpieczeństwo wykupu ogrodów przez gminy za 1 % wartości. 

Takie zasady uwłaszczenia są nie do przyjęcia. 

Wielokrotne potwierdzanie przynależności do PZD. 

Poprawka wprowadzająca potwierdzanie członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym PZD 

w ciągu 5 miesięcy od wejścia w życie ustawy, ma na celu destabilizację Polskiego Związku 

Działkowców. Dotarcie w tym czasie do miliona członków z informacją, że powinni wyrazić 

ponownie chęć dalszej przynależności - będzie trudne. Następnie działkowcy podczas kolejnych 

walnych zebrań ponownie będą wyrażać zgodę na zarządzanie ogrodem przez stowarzyszenie 



ogrodowe PZD. Takie przepisy wprowadzą chaos, zdestabilizują funkcjonowanie poszczególnych 

ogrodów i ogólnopolskiej organizacji. 

Niekontrolowany obrót działkami. 

Niekontrolowany przez stowarzyszenie ogrodowe obrót działkami będzie polem do nadużyć 

i potraktowaniem ogrodów działkowych jak nieruchomości z wolnego rynku. Dyktat ceny 

zablokuje dostęp do działek osobom najuboższym, a osoba zamożna będzie mogła zostać 

użytkownikiem wielu. To przestrzeń do niekorzystnych zjawisk takich jak komasacja działek czy 

wyodrębnianie terenu z ogrodu. 

Ostatnie działania władz na szczeblu samorządowym związane z przygotowaniem studium 

zagospodarowania dla miasta Krakowa i Tarnowa wskazują, że ogrody działkowe przegrywają 

walkę z deweloperami. Blisko 20 % ogrodów działkowych w tych miastach zniknie, a w ich 

miejsce zaplanowano tereny usługowe lub mieszkaniowe. Za kilka lat mogą nastąpić kolejne 

zmiany, bo już dziś władze miast mówią, że ogrody działkowe przetrwają jeszcze 10-15 lat. 

Tę opinię opierają o badania mówiące, że około 50 % działkowców to emeryci. Jednak moda na 

zdrowy styl życia, przy niskich zarobkach, sprawia, że młode rodziny coraz częściej poszukują 

działek w ROD. 

Ogrody działkowe potrzebują ochrony w postaci ustawy rozumiejącej funkcjonowanie 

ogrodnictwa działkowego, a także zgodnej w swoich zapisach z Konstytucją RP. W rękach Posłów, 

Senatorów i Prezydenta RP, leży przyszłość miliona rodzin. Zamiast wprowadzania 

eksperymentalnych poprawek o wątpliwej zgodności z ustawą zasadniczą, wnosimy o przyjęcie 

obywatelskiego projektu ustawy o ROD w brzmieniu, które poparło ponad 924 tysiące Polaków. 

Stanowisko członków Prezydium Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD kierujemy do 

Premiera RP Pana Donalda Tuska, Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego i do 

wiadomości posłów na Sejm RP. 
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