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Po ls kie go Zw i4zku Dzialkowc6w

z dniz 6 patdziernika 2012 r.

dla ludzi Zwiqzku

za 31 lat walki o rozwdj i obrong ogroddw

Gdy 6 mEa 1981 roku Sejm uchwalil ustawg o pracowniczych ogrodach
dzialkowych, powoluj4c jednoczeSnie do Zycia Polski Zwi1zek Dziatkowc6w,
rozpoczql sig najbardziej dynamiczny i niespotykany nigdy wczesniej i nigdy p62niej
rozw6j ogrod6w dzialkowych. W latach osiemdziesi4tych Zwiqzek, przy duaej
pomocy zaldadow pracy i administracji paristwowej zapewnil dzialki w nowych
ogrodach dla ponad 350 tysigcy rodzin. ZmobilizowaliSmy sig w6wczas
zagospodarowuj4c ogromnym wysilkiem tereny zdegradowane, nieu?Stki, bagna,
mokradla, haldy, tereny nikomu niepotrzebne odzyskuj4c je dla przyrody i
spoleczeristwa. Rozw6j i budowa ogrod6w dziatkowych w latach 80-tych odbywala
sig na najwigksz4 skalg w historii ogrodnictwa dzialkowego w Polsce. Bylo to
mozliwe dzigki ogromnemu entu4azmowi i zaangazowaniu wielkiej rzeszy
dzialkowc6w, czlonk6w struktur Zwiqzku, kt6rzy buduj4c ogrody wykazywali wiele
determinacji poswigcEqa sw6j czas, atakle wlasne srodki finansowe.

Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegat6w PZD pragnie zloty1, serdeczne
podzigkowania dzialkowcom, ich rodzinom, dziaLaczom struktur na wszystkich
szczeblach, ktorzy pracuj4c z pelnym zaangazowaniem i entuzjazmem wpisali w
historig ruchu ogrodnictwa dzialkowego ten chlubny okres dynamicznego rozwoju
ogrod6w dzialkowych.

Po dynamicznym rozwoju rozpoczql. sig, trwaj4cy do dziS okres heroicznej
walki o byt. Wladza paristwowa nie mogla pozwoli6 dzialkowcom na zb5,t duzy
rozvv|i i zbyt dtugi okres spokojnego uprawniania dzialek, totez w 1990 roku nast4pil
koniec dynamicznego rozwoju ogrod6w, a rozpocz$ sig okres walki o zachowanie
ogrod6w, praw dzialkowc6w oraz o byt i istnienie niezalehnej i samodzielnej
or ganizacji dzi alkowc 6w.

W 1990 roku Obywatelski Klub Parlamentarny podj4t pr6b9 totalnej likwidacji
Pracowniczych Ogrod6w Dzialkowych i Zwiqzku skladaj4c w Sejmie projekt ustawy.
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Dzialkowcy w catym ktaju stangli do walki o ogrody i sw6j Zwi4zek. W catym kraju
wojew6dzkie zarzqdy PZD organizowaly spotkania z parlanrcntarzystami, pras4,
politykami. Na kahde spotkanie przychodzity setki dzialkowc6w, kt6rry m6wili to, co
mySl4 o projekcie i autorach tego projektu. Wteel3,' wiellqim zaskoc:z*niern b_vlo t*" ze
r.lsialk*wcy"potrafl4 tak mas$w* protestcwa*. Tytrko d* Kan*elarii $cjmu w <;ir1gu 7
dni na przelomrie sierpnia i u'rze$nia wptynply iisty xbicrciwe i iardywidualne
podpisanc prz.*z.7$ tysigcy dzialkowc6w. Dzigki naszej walce zwycigfrli5my - projekt
wycofano. Dlugo nie musieliSmy czekac na kolejny atak, bowiem jeszcze w tym
samym roku na mocy ustawy o samorzqdzie terSfr"orialnym i ustawy o pracownikach
samorz4dolvych tereny zajmowane ptzez pracownicze ogrody dzia*korve, rv
r.viqksz*$ci stanowi4ce lvlasno*i Skarbu Faristwa, staly sig w&aslr*dci4 kornunal*q.
Niektdre grninl,'poczul,r,' sig wszechw8adnyrni rvla$eicielami gruntosr nie zr,vazaj4c, ze
s4 tarn ogrody. Mnozyly sig przypadki sprzedazy gruntu wr&z z dzialk*:,veami i
zastarvianie ogrodtirv pod kredyty, lvnoszenie ogroddrv jakt: apofi clc spti?ek" To byiy
przyfzyny bardz* negirtywnego ttastalvienia clzialkorvcdlw do kelrnrmalizaeji. Aby
przerrvaf te i podobne dziatania przeciwko ogrodarn Sajm urctrrwaLil noweiizaejg
usia\\'y ei PGI), fl.a tnocy ktdre.j Zs,i4zek mdgl przej4d grunty R{}D w nx3;tkowanie
lv1ecz,vste.

Nie dane nam jednak bylc spokojnie kcrzystaf z dobrod;riejstw- tcj ustan-v.
Jeszcze rv l9*5 rE:ku ustarva zostaia zaskarz*na rio Trybunalu K*nr*$€ueyjneg*, ktory
*xnat za niozgodne z dw*zesn4 Konstrtucj4 na.jwazniejsze jie.j p*stanowienia.
Wystgp*wali$my wdwezas rnasowo z listasati do Se.irnu, Senatu, knubdw
parlarnentarnych, posl6w i senatorcr.v. Zai.r'ieraliSmy w nich p*pareie i pr4nviqzanie
cila *4asnega Zwi4zku. Fopier:ali$my w nich tych p*stdw i ktrub.v parlamc*tarne, kt$rc
opor.viedziuly siq za dziaikowcami. Efbktern naszej u,alki b,r.,'l* adr:tucenie przez Sejn"r
orzeczcuia Trybunafu Konstytucyjnego. lJstarva z 1995 roku naclal oberr.vi4zywala.

W 1997 r*ku obrcnili$rny *grody przed ustar.r,q reprywa{rzacyjn4, kicdy ta
zzrgrozonych b.vio blisko 50o1o terendw ogroddw. By&* to wynikiern pelnej integr*cji
naszego $rodowiska dziaikowego i p*parcia sprzyjajq*ym nam w tamgrch iataeh
krggom parlamentarnym. Prezydent RP skutecznie zanetowal ustawq. tr)zigki naszej
postalvi t: rw grali$my kolej n4 bitwE.

I rvreszci* \r. 2005 roku Se.irn uohwali? ustawE o rodzinnych clgradach
dzialkowyeh, kt$ra dala dzialkswe*sn wyra*ne prawa i zabezpieez,vlia interesy.
Jej uehr,valenie odb3.'i,valo sig w ogniu walki, ktdra trrva{a az do inr:mentu podpisania
prz,ez Pr:e21,'der':ta RP.

Llstarva o ROD jest dobra dla dzialkowc$w, cgrod6r.l' i ea*ego ru*hru
ogrodnictrva dziatktlveg$ 1v F*lsse. [-liveglqdnila tradycje naszcgo ruchu, ziichorvaia
sprai,vcizone rnechatrizmy frmkc.jonorvanin Ztvi4zku, & e;* naiwa;rniejsze
zagwarantor.vaia bezpieezne funkcjonawa*ie ogrod6w dziatkowych. Jest ana sttszna i
sprain'iedlilva, a przede lvsz3''stkitn urvzglEdnia trud rvieln pok*:lc* dziatkowych rodzir:
w czasie I 15 lat rozr.voiu ognrdnictrva dzinlkoweso w F*lsce.



BSzlidmy trazem. gdy w 2006 roku poslowie PiS propagowali sw6j projekt
ustawy o ogrodach dzialkowych zakJadaJqcy sprzeda? dzialkowcom ich dzialek,
likwidacjg Zwiqzku oraz nacjonalizacjg maj4tku dzialkowc6w. Dzigki naszym
protestom w 2009 roku Sejm odrzucit PiS- owski projekt w pierwszym czytaniu.

ByliSmy razem, gdy 25 lipca 2008 r. Sejm uchwalil ustawg o szczegllnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych oraz o
zmianie niekt6rych innych ustaw odrzucajEc prawa dzialkowc6w w zakresie likwidacji
ogrodu w przypadku realizacji drogi. To z inicjatywy PZD, dzigki zaangaaowaniu
struktur i dzialkowcSw, 20 marca 2009r. uchwalono jej nowelizacjg i zapewniono
odszkodowania dla dzialkowc6w oraz teren zastgpczy za likwidacjg ROD na mocy
specustawy drogowej.

ByliSmy razem, gdy w listopadzie 2010 r. Najwyzsza lzba Kontroli
opublikowala raport z kontroli, ktorq cho6 zostaty objgte gminy, za stwierdzone
nieprawidlowoSci obarczyla odpowiedzialnoSci4 Polski Zwiqzek Dzialkowc6w i
ustawg o ROD.

Byli6my razem, gdy Pierwszy Prezes S4du Najwylszego 22 lutego 2010 r. i 6
wrzeSnia 2010 r. skladal swoje dwa wnioski o stwierdzenie niezgodnoSci naszej
ustawy z Konstytucjq RP.

ByliSmy razem, gdy nieustannie atakowaly nas media klamliwymi artykulami w
gazetach, audycjami w radiu czy telewizj|

Wsp6lnie zebraliSmy 620 000 podpis6w w obronie ustawy o rodzinnych
ogrodach dzialkowych.

W obronie ogrod6w i ustawy o ROD indywidualni dzialkowcy, walne zebrania,
organy Zwiqzkt wszystkich szczebliprzesytaly listy, stanowiska, apele do Trybunalu
Konstytucyjnego, Prezydenta RP, Marszalka Sejmu RP, Premiera, Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, parlamentarzystow. WyraZaliSmy w
nich troskg o zachowanie praw i wartoSci, kt6re gwarantuje nam ustawa o rodzinnych
ogrodach dzialkowych, kt6ra jest najlepszym aktem prawnym w historii ogrodnictwa
dzialkowego w Polsce.
WyraziliSmy uznanie i poparcie dla wlasnej organizacji Pnlskiego Zwi4zku
Dzialkowc6w, kt6ry od 31 lat upomina sig o prawa dzialkowc6w.

Podczas Tygodnia Protestu Polskich Dzialkowc6w, ogtroszonego na tydzieh
przed rozprawq przed Trybunalem Konstytucyjnym w pamigtnym dniu 28 czerwca
2012 roku. niemal wszystkie ogrody w kraju zosta$ oflagowane, a w)rwieszone
transparenty informowaly opinig publiczn4 o zagroheniach dla dalszego
funkcjonowania i istnienia ruchu ogrodnictwa dziaNkowego w Polsce. Dzialania te
potwierdzity pehq solidarnoSl i zaanguhowanie sig rodzinnych ogrod6w dzialkowych
oraz czlot*ow PZD w walce o zachowanie ogrod6w dzialkowych dla przyszlych
pokoleri.

Wladza publiczna postawila jednak na swoim. Trybunal KonstSrtucyjny w
wyroku ogloszonym 11 lipca 2012 roku zakwestionowal 24 spo$r6d 50 artykul6w
ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych. W ten spos6b paristwo polskie
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przekreSliLo caly dorobek dzialkowc6w i ich rodzin, kt6ry powstawal przez prawie
115 lat .

Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegat6w PZD pragnie podzigkowad
wszystkim ludziom Zwiqzku za trud wlozony w obrong ogrod6w, kolejnych akt6w
prawnych reguluj4cych ogrodnictwo dzialkowe i Polski Zwiqzek Dzialkowc6w.
WyruZamy przekonanie i zapewniamy wszystkie organy, Iudzi, dzialaczy Zwiyzku i
dzialkowc 6w, 2e ten wysilek na przestzeni ostatnich 3l lat byl niezbgdny i nie zostal
zmarnowany, a to co osi4gngli5my dotychczas bgdziemy bronid skutecznie i do korica
naszych moZliwoSci.

Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegat6w PZD stwierdza, 2e gdybySmy nie
mieli mocnych ogniw naszego Zwiqzku - rozumnych r zaangahowanych, organ6w
ROD potrafi4cych w nzie potrzeby zmobilizowa| i ozywi6 Rodzinne Ogrody
Dzialkowe, to z pewnoSci4 dawno uleglibySmy bezpardonowym naciskom
przeciwnik6w i poZegnalibySmy sig z naszymi dzialkami i ogrodami. Wzajemnie nie
zawiedliSmy naszego zaufania, dzigki temu, 2e przez wszystkie lata walki byliSmy
jednoSci4.

Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegat6w PZD stwierdza, 2e nie da sig
przecenil, tej najwigkszej wartoSci jak4 jest jednoS6 i integracj a rodziny dzialkowej
przez wszystkie lata walki. Tylko dzigki Wam moZemy nadal cieszyd sig radoSci4,
jakqdaj1nam nasze ogrody dzialkowe, tylko dzigki Wam trwamy itrwal bgdziemy.

NalzwyczAJNy X Kru..rowy ZJAZD DELEGATow

P or,srrn c o Zw r4zKa D zrALKowc ow

Warszawa, dnia 6 paidziernika 2012 r.

Przewodniczqcy Zjazdu

Sekretarz Zjazdu


