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Gdańsk, 26 czerwca 2012 r. 

Pani Renata Krupa-Dąbrowska 

Redakcja „Rzeczpospolita" 

W odniesieniu do Pani publikacji pt. „Związek działkowców pod ostrzałem" z 25 
czerwca 2012 r. Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku uważa, iż należy rzucić nieco więcej 
światła na treści poruszone w przywołanym tekście. 

Z treści Pani artykułu czytelnik może dowiedzieć się między innymi o tym jak 
duże sumy wydały władze Miasta Gdańska w związku z likwidacją ogrodów pod budowę 
stadionu piłkarskiego. Należy jednak zaznaczyć, iż wysokość kosztów związanych z 
likwidacją a w szczególności kwoty odszkodowań ustalane są w sposób obiektywny. 

Odszkodowanie dla działkowców za majątek podlegający likwidacji ustalane było 
przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, który dokonuje wyceny zgodnie z 
przepisami prawa i zasadami dobrej praktyki zawodowej. Ocenia w ten sposób obiektywną 
wartość poszczególnych składników majątkowych. 

Koszty związane z przygotowaniem terenów zamiennych z kolei wynikają przede 
wszystkim z odtworzenia w innym miejscu warunków, jakimi dysponowali działkowcy w 
dotychczasowej lokalizacji. Mowa tu przede wszystkim o dostępie do mediów (energia 
elektryczna, woda) oraz podstawowych elementach infrastruktury takich jak ogrodzenie, 
alejki ogrodowe a także budynek „domu działkowca". Pamiętajmy jednak że miasto 
odtwarzało to co zostało zlikwidowane. Przy tej okazji Polski Związek Działkowców, jako 
osoba prawna, nie pobrał żadnych odszkodowań. Rolą PZD było i jest zapewnienie aby 
użytkownicy działek podlegających likwidacji nie zostali poszkodowani. 

W treści artykułu może również przeczytać, że „gminy (...) nie mogą przeznaczyć 
terenu wskazanego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako ogród 
działkowy na inne cele publiczne". To jest oczywista nieprawda. Likwidacja ogrodów 
działkowego pod inwestycję celu publicznego nie wymaga zgody PZD. Mało tego, PZD 
nigdy nie stał naprzeciw takim inwestycjom. Świadczyć o tym mogą liczne przykłady 
przeprowadzonych likwidacji w kontekście ważny miejskich inwestycji w całym kraju. 

Prosimy, aby dalsze publikacje dotyczące Polskiego Związku Działkowców, były 
zdecydowanie bardzie obiektywne i przedstawiały pełen obraz sytuacji działkowców w 
Polsce. 
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