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ODEZWA
do narodorwych zwi4zk6w dzialkowc6w

Od wielu juL Iat Polski Zwiqzek Dzialkowc6w jest nieustannie celem
atak6w Srodowisk, dla kt6rych ogrody dzialkowe sq przeszkod4 w rozwoju
miast. Wladze polskich metropolii nie chcq dostrzec tego, co mieszkaricy
Europy Zachodniej odkryli jruz dawno - jak watne s4 tereny zielone w miastach i
jak dobroczrynrry wptyw na spoleczno(c i rozgrzane betonowe konstrukcje miast
majq ogrody. Gl6wnym powodem nieustannych atak6w na polskich

uzytkownikow dzialek bylo i jest to, ze samorzqdna organizacja dzialkowc6w,
Iicz4ca ponad milion czlonk6w, stanowila przez lata skuteczn4 barierg przed
mozliwoSci4 swobodnego dostgpu do grunt6w rodzinnych ogrod6w
dzialkowych. Tym razem zmasowany atak na przepisy reguluj4ce
funkcjonowanie ogrodnictwa dzialkowego w Polsce, zawarte w ustawie o
rodzinnych ogrodach dziatk<>vvych z S Iipca 2005 roku, przeprowadziN Trybunal
Konstytucyjny. Swoim wyrokiem Trybunal chce przekreSli6 115-letni dorobek
pokoleri dziatkov,rych rodzin i naszego spoleczeristwa. Orzeczenie, kt6re nie
zostalo podjgte jednomy5lnie, niesie za sob4 liczne zagrohenia dla polskich
dzialkowc6w, o kt6rych od dawna informowalPZD. Wyrok ten byl ogromnym
zaskoczeniem dla dziaLkowc6w. Calkowicie zignorowano bowiem kilka tysigcy
list6w, stanowisk i apeli kierowanych przez spoteczno3d dziaLkowq do
Trybunafu Konstytucyjnego i wladz naszego paristwa. Opinie i gtosy
dzialkowc6w zostaly zupelnie pominigte, co Swiadczy o negatywnym stosunku
do ogrodnictwa dzialkowego i uzytkownik6w dzialek, ktory cechowal tg sprawg
od samego poczqtku. Sgdziowie swoim orzeczeniem chcieli podzielid i rozbic
Srodowisko dzialkowc6w. Trybunal Konstytucyjny uchylaj4c przepisy
dotycz4ce wlasno5ci Zwiqzktt, urzqdzen i obiekt6w ogrodowych, stworzyl
mozliwo66 ich przejgcia przez gminy i Skarb Pafistwa, co jest jawnym i
bezprecedensowym pogwalceniem prawa wlasnoSci. Wraz z ogloszonym



wyrokiem dzialkowcy pozbarwieni zostali ochrony prawnej, a nad ogrodami

zawisla gr otba likwidacj i.
PZD to ponad milionorva organizacja, kt6ra posiada zaufame spoleczne i

autorytet zdobyty latami pracy spolecznej na rzecz rozwoju ogrodnictwa

dzialkowego. Zwiqzek jest organizacj4 calkowicie demol<ratycznq o jasnych i

przejrzystych strukturach wletdry wybieranych w demokratycznych wyborach.

Dobrowolnie tworzq go sami dzialkowcy - wybierajqc przedstawicieli danego

ogrodu czy okrggu. Jednolit.a i solidarna w dzialaniu organizacja stala sig

niewygodna dla niekt6rych e,lit naszego kraju i jest przeszkodq w budowaniu

betonowych miast. W wyniku wyroku Trybunalu Konstytucyjnego ponad milion

polskich rodzin, w kt6rych olbronie od dwudziestu lat stawal skutecznie Polski

Zwiyzek Dzialkowc6w, morZe zostal pozbawionych skutecznego rzecznika

swych praw.

Pr6ba delegalizacji Zwiqzku, bo tak nale\ nazwal to, co w istocie stalo

sig 11 lipca w Trybunale Konstytucyjnym, nie znajduje uzasadnienia w polskim

prawie, lecz jedynie w interesie politycznym. Rozbijaj4c strukturg ogrodnictwa

dzialkowego i pozostawiajq.c ogrody w niepewnym stanie faktycznym i

prawnym, Trybunal Konstytucyjny dal przeciwnikom ogrod6w niezwykle siln4

brori. W orzeczeniu Trybunalu Konstytucyjnego nie liczq sig bowiem aspekty

spoleczne, ale v,rylqcznie polityczne.

Dzialowc6w potraktowano jak obywateli drugiej kategorii. Nie zwaLajqc

na lata pracy, po6wigcenia, 1:"ak2e tego finansowego, jednq decyzjq sgdziowie

Trybunalu skazali uzytkownilk6w dziaLek na niepewnqprryszlo56 i degradacjg.

To wydarzenie bezprecedeosowe w skali europejskiej. Podczas gdy w innych

krajach europejskich szuka sig kolejnych miejsc, by tworryI nowe ogrody,

realintje sig nowoczesne projekty przeksztaLcaj4ce tereny w pigkne, zielone

ogrody, w Polsce wydaje sig wyrok skazuj4cy ogrody na rozprzedanie i

zniszczenie.
W ka2dym europejskim kraju dziala zwiqzek, kt6ry jednoczy Srodowisko

dzialkowc6w, a tak2e reprez:entuje ich interesy i sprawy. W Polsce wedlug

stwierdzenia Trybunatu KonsQrtucyjnego taka organizacja nie mo2e istnie6.

Dlatego Trybunal bezwzglEdrrie probowal rozprawil sig z Polskim Zwiqzkiem

Dzialkowc6w.
Nadzwyczajny X Kraj,cwy Zjazd Delegat6w PZD zapewnra, ze Polski

Zwiqzek Dzialkowc6w uczyni wszystko, by chroni6 prawa dzialkowc6w. W

tym tak wa2nym dla nas czasie liczymy na solidarnoS6 wszystkich dzialkowc6w

Europy i wsparcie narodowych organizacji dziatrkowc6w. Wydarzenia maj4ce



miejsce w Trybunale Konstytucyjnym wskazujq, 2e jeSli chcemy walczyc o
prawa dzialkowc6w, to musimy mie6 silne poparcie, gdyz inaczej nie mamy

szans na zwycigstwo w tej niier6wnej walce. Nasze apele s4 ignorowane przez

polskie wladze. Tymczasem mno2q sig w4tpliwo5ci prawne co do wydanego

orzeczenia i dlatego coraz wigcej dzialkowc6w uwaza, 2e sprawg tg nalery
przedstawid na forum Parlamentu Europejskiego. Krajowa Rada PZD podjgla
juL decyzjg, aby sprawg zgla,sic do Trybunalu Praw Czlowieka w Strasburgu.

Wyrok ten sprawil bowiern, 2e dzialkowcy utracili poczucie, 2e zryiq w

demokraty czny m p aristwie prilwa.

Liczymy na to, ze glos ,wielomilionowej rzeszy europejskich dzialkowc6w

sprawi, ze polscy politycy - wzorem swoich europejskich koleg6w - doceni4

warto6d dziahek i ogrodnictwa. Wasz glos pomoze nam uSwiadomil innym, 2e

narodowe organizacje skupiaj4ce dziaLkowc6w istniej4 w calej Europie i nikt z

nimi nie walczy, ani nikt ich nLie rozwtyuje.

Wyralamy nadziejg, ite Wasze wsparcie pomoze w walce o prawa

wszystkich dzialkowc6w i uS'wiadomi, 2e niszczenie ogrod6w dzialkowych jest

sprzeczne z zapisami Traktatu Europejskiego, kt6ry nakazuje ochrong

Srodowiska i prowadzenie takiej polityki, kl6ra uwzglgdnia tak2e potrzeby

socjalne obywateli.
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