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Szanowna Pani Redaktor! 

Ogrody działkowe istnieją w Polsce od około 120 lat. Od 1981 roku działa Polski Związek 

Działkowców, który zarówno dba o potrzeby swoich członków, jak i o organizację, ład i 

porządek na ogrodach działkowych. 

Bezpieczeństwo działkowcom PZD zapewnia poprzez ustawę o rod z 2005 r. To dzięki niej 

mają oni prawo do swoich altan i nasadzeń, do tego co tworzyli i pielęgnowali przez czasami 

nawet kilkadziesiąt lat. Grunty na których znajdują się ogrody nie są ich własnością, ani też 

własnością PZD. To najczęściej Skarb Państwa i Gminy. Tylko dzięki ustawie o rod każdy z 

działkowców ma zapewnione to iż nasadzenia i naniesienia należą do nich. Co się stanie, gdy 

zabraknie obecnie obowiązującej ustawy. Będzie można im odebrać wszystko to, co tworzyli 

czasami nawet przez całe życie. 

Przeczytawszy artykuł Pani Redaktor pt. „Związek działkowców pod ostrzałem" można by 

się zastanowić czy miała Pani kiedykolwiek styczność z ogrodami działkowymi i z 

działkowcami. Czy kiedykolwiek była Pani na ogrodzie działkowym i rozmawiała z 

użytkownikami działek? Większość z nich wkłada całą swą energię w prace na działce i to 

właśnie działka stanowi wielokrotnie sens ich życia. Czy zgodne z prawami człowieka będzie 

to, iż ogrody działkowe będą mogły być bez żadnych konsekwencji likwidowane i że 

działkowcom, którzy dbają i pielęgnują swoje działki od czasami kilku pokoleń zostanie to 

odebrane? 

Pani Redaktor pisze o „monopolu" PZD. Nie jest to moim zdaniem zgodne z prawdą, gdyż 

zarówno w rejonie Poznania, jak i całego kraju istnieją ogrody jak to Pani nazywa 

„nierodzinne", czyli nie zrzeszone w Polskim Związku Działkowców. Przecież zgodnie z 

obowiązującym prawem PZD nie wyłączności na tworzenie ogrodów działkowych. W Polsce 

mogą powstawać organizacje i tworzyć ogrody, rozwijać ogrodnictwo działkowe i nie jest to 

zabronione. Należy tu także zaznaczyć, ze przecież PZD nie zajmuje się tylko funkcja 

organizacyjna w ogrodach działkowych, mamy szkolenia, spotkania towarzyskie imprezy. 

mailto:r.krupa@rp.pl


Korzystają z tego tylko działkowcy, których liczba sięga prawie milion osób. Wielu z nich to 

ludzie, którzy nie mają dużo pieniędzy i nie stać ich na zabawy w klubach, kawiarniach czy 

kinach. To dla nich właśnie PZD organizuje spotkania i zabawy. 

Pani Redaktor pisze, iż jeżeli chce się być działkowcem trzeba obowiązkowo należeć do PZD. 

Rozmija się Pani z prawdą, gdyż istnieją ogrody „pozazwiązkowe" i każdy człowiek sam ma 

prawo zdecydować, w jakim ogrodzie chce użytkować działkę. Istnieje wolna wola i ani PZD, 

ani nikt inny nie ma na to wpływu. 

Pisze Pani, że osoby użytkujące działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych nie mogą 

otrzymywać przydziału od innej organizacji. Jest to całkowicie zrozumiałe. Czy mieszkania w 

spółdzielniach mieszkaniowych przydziela ktoś zupełnie obcy, ze spółdzielnia nie związany? 

Z pewnością nie. Tak samo działki na terenach ROD, gdzie funkcjonuje PZD są przez nich 

przydzielane. Nie wyobrażalna sytuacja byłaby, aby jakieś inne organizacje działały i 

przydzielały działki. 

Pani Redaktor, grunty pod ogrody działkowe były przekazywane przez miasta i gminy w 

użytkowanie działkowcom. Nikt wtedy nie wspominał, ze to są tereny prywatne i że za 

parędziesiąt lat znajdą się spadkobiercy i będą chcieli ich zwrotu. Nikt nie mówił, że 

działkowcy dostają teren na jakiś czas, bo nie wiadomo kto jest jego właścicielem. Dlaczego 

teraz to właśnie działkowcy maja płacić za błędy popełniane przez urzędników przed laty? 

Pisze Pani, iż miasta i gminy nie mogę zagospodarowywać terenów, na których znajdują się 

ogrody na inne cele publiczne. To już jest totalne nieporozumienie. Ustawa o gospodarce 

nieruchomościami jasno definiuje instytucję celu publicznego i podaje tryb pozyskiwania tego 

terenu. Ustawa o rod dostrzega możliwość wywłaszczania ogrodów na cele publiczne (art. 17 

ust. 3). Należy tu zwrócić uwagę, iż ogrody działkowe to nie tylko altany, drzewa i krzewy, to 

przede wszystkim ludzie - działkowcy. Ci dla który ten skrawek ziemi jest czasami całym 

życiem. Dlatego pamiętajmy, że nie mówimy tu tylko o terenie zielonym, ale o ludziach nie 

mówmy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych bezosobowo.... 
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