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Szanowny Panie redaktorze, po zapoznaniu się z Pańską gazetą, z dnia 25 
czerwca 2012r. i przeczytaniu artykułów p.t. : „Związek Działkowców pod ostrzałem" i 
„ Co z reformą ogrodów działkowych" uznałem za konieczne jako wieloletni członek 
PZD i prawnik na emeryturze wnieść kilka uwag. 

We wnioskach byłego I Prezesa SN z lutego i września 201 Or. skierowanych 
do TK nie mogę zrozumieć jak ustawa z 8 lipca 2005r. o ROD, zawierająca 50 
artykułów jest w całości niezgodna ze stosowanymi przepisami Konstytucji RP. 
Przecież każdy akt prawny jest badany przez stosowna komisję ds. 
ustawodawczych, przez zespoły prawników zatrudnionych w Sejmie i przez posłów. 
Przecież za tą ustawą głosowała znaczna ilość posłów obecnej kadencji poza 
Klubem Parlamentarnym PiS-u. Ponadto we wnioskach byłego Prezesa SN na plan 
drugi wysuwa się zarzut, że ustawa i PZD są monopolistami, gdyż zmuszają swoich 
członków do przynależności do PZD jako warunku praw członkowskich, w tym prawa 
do użytkowania działki. W związku z powyższym nasuwa się pytanie kto więc 
powinien przydzielać działki jak nie PZD zrzeszający około 1 min członków, co w 
połączeniu z bliskimi stanowi około 3 min ludzi. Przecież podobnie dzieje się w 
podobnych działających w kraju organizacjach jak PZŁ czy PZW. Na czele tych 
Związków działają kierownicze organa, które nimi kierują podobnie jak PZD w 
rodzinnych ogrodach działkowych. 

Kandydaci do tych związków wpierw muszą stać się ich członkami aby zostać 
przyjęci. Muszą też składać dość trudne egzaminy związane z nazewnictwem tych 
zwierząt, okresami zabraniającymi polowań czy połowów. Muszą też płacić dość 
wysokie stawki na utrzymanie struktur Związku, dożywianie zwierząt oraz ich 
hodowle. Za uchybienia przeciwko obowiązującym przepisom czeka ich nie tylko 
relegowanie ze Związku, ale także wysokie grzywny lub kary pozbawienia wolności 
np. za udowodnione kłusownictwo. 

W przypadku PZD wymagana jest chęć wstąpienia w szeregi Związku i 
odbycie kilku szkoleń ze znajomości przedmiotu, przepisów związkowych w zakresie 
praw i obowiązków. Wykluczenie ze Związku jest możliwe w przypadku 
udowodnienia członkowi Związku kradzieży dokonanej na szkodę innego działkowca 
lub PZD. Dotyczy to również kradzieży prądu i wody przez korzystanie z nich poza 
rejestrem licznika. Za zaniedbania w utrzymaniu działek grożą kary porządkowe. Tak 
więc przypadki wykluczenia są nieliczne i mogą dotyczyć samowoli budowlanej, 
zamieszkiwania na działce lub wyjątkowo poważne szkodzenie In Teresom PZD. 
Straszy się społeczeństwo wysokimi opłatami na rzecz PZD, które corocznie zbiera 
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duże sumy pieniężne. Taki zarzut postawił na posiedzeniu w redakcji w dniu 25 
czerwca br. p. W. Czapliński były Prezes Zarządu PZD w Ostrołęce. Obecnie składka 
na rzecz struktur PZD wynosi 19 groszy za 1 m2. Z tej składki tylko 35 % jest 
przekazywane na rzecz Krajowej Rady i na działalność Okręgowych Zarządów PZD. 
Pozostała kwota pozostaje w wyłącznej dyspozycji Zarządów ROD. Pozostałe opłaty 
zbierane przez Zarządy na potrzeby ogrodu pozostają w kasie Ogrodu. Stąd tez 
wypowiedź p. Czaplińskiego jest przykładem kontynuowania kłamliwej kampanii 
przeciwko PZD. P. Czapliński zajmował przed reorganizacją województw wysokie 
funkcje społeczne w PZD. Był członkiem Krajowej Rady PZD, a nadto Prezesem 
Okręgowego Zarządu PZD w Ostrołęce. W skutek likwidacji części okręgów p. 
Czapliński utracił wykonywane funkcje. W wyniku rozliczeń okazało się, że 
przywłaszczył on sobie w czasie sprawowania funkcji Prezesa OZ nienależne 
świadczenie czym naraził PZD na szkodę wysokości około 17.000 zł Odzyskano tę 
sumę w wyniku postępowania sądowego. Nasuwa się pytanie czy taki człowiek 
powinien być zaproszony na spotkanie w redakcji „Rzeczpospolitej" z kilku 
poważnymi osobami mającymi ustosunkować się co do istoty, czy ustawa o RFOD 
powinna zostać w mocy czy należy ja zmienić? Podobne historie dotyczą kilku innych 
dysydentów - byłych członków PZD. Po usunięciu ich z szeregu Związku gdyż 
działali na jego szkodę dokonując na własna rękę samowoli budowlanej i innych 
poważnych wykroczeń, w tym i natury finansowej. Ludzie ci są hołubieni przez część 
środków przekazu jako ofiary rzekomej samowoli PZD. Natomiast ogromna rzesza 
działkowców a także struktur Związku nie może dostać się na łamy mediów aby 
prostować kłamliwa kampanie wymierzona w PZD. 

Kończąc swoje uwagi wracam do spotkania z dnia 25 czerwca br. Mieli oni 
wypowiedzieć się w kwestii „być albo nie być" dla ustawy o ROD. na wstępie 
spotkania występujący poza dwoma przedstawicielami PZD nie mieli zarzutów pod 
adresem ustawy. Gdy doszło do konkretyzacji stanowisk większość z nich nie 
widziała potrzeby pozostawienia ogrodów w centrach dużych miast. Postulowali 
potrzebę usunięcia ich na peryferia aglomeracji miejskich. Przedstawiciel 
deweloperów skrytykował uprawy w ogrodach miejskich w szczególności marchewki i 
pietruszki, uznał za konieczne w miejsce tych ogrodów pobudować osiedla miejskie 
na potrzeby społeczeństwa. Zachodzi pytanie o co wiec chodzi? Potrzeby Państwa 
są nie zagrożone i PZD nie będzie stał na przeszkodzie rozwoju infrastruktury miast i 
gmin. Tylko we Wrocławiu przekazano w ostatnich latach 50 ha ogrodów na potrzeby 
rozwoju infrastruktury miejskiej. 

Jednak w imieniu zachowania ogrodów dla przyszłych pokoleń, ochrony 
zieleni w miastach PZD nie może się godzić na likwidacje ogrodów na każdy cel. 

W imię zrównoważonego rozwoju zachowajmy zieleń w miastach. Gdy ja 
zlikwidujemy i zastąpimy budowlami z czasem staniemy się ofiara smogu i zatruć. 
Nie możemy do tego dopuścić. Wierzę w rozsądek władz i ich dalekowzroczność aby 
nie doszło do katastrofy. 

mgr Włodzimierz Kaucz 
działkowiec ROD „Obrońca" we Wrocławiu 
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