
Rzeszów, 18.06.2012 r. 

Pan 
Piotr Szymaniak 
Dziennik ..Gazeta Prawna" 

Wyrażam oburzenie treścią artykułu „Państwo zostało za 
bramą ... ogródków działkowych", zamieszczonego w nr 114 
(3252) Dziennika „Gazeta Prawna" z dnia 14.06.2012 r. 

Nie zgadzam się z lansowanym w artykule poglądem, iż 
us tawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest sprzeczna z 
przepisami realizującymi cele bezpieczeństwa publicznego i 
rozwoju państwa poprzez budowę urządzeń infrastruktury. Polski 
Związek Działkowców nigdy nie sprzeciwiał się realizacji 
inwestycji celu publicznego służących wszystkim mieszkańcom, 
również kosztem terenów ogrodów działkowych. Związek zawsze 
stał na stanowisku, iż w praktyce można pogodzić interesy miast i 
działkowców, oczywiście z zachowaniem przepisów prawa, które 
gwarantują działkowcom odszkodowania za utracony majątek 
znajdujący się na działkach i tereny zastępcze. Przykładem może 
być tu chociażby gdański stadion wybudowany na EURO 2102 i 
szereg inwestycji drogowych realizowanych w całym kraju. 

To nieprawda, że Polski Związek Działkowców nie podlega 
żadnej kontroli. Jako samorządna i samodzielna organizacja 
społeczna posiada własne organy kontrolne, które nadzorują 
przestrzeganie prawa we wszystkich jednostkach organizacyjnych 
Związku. Każda organizacja społeczna działa w oparciu o własny 
s ta tut i regulamin, które zawierają szczegółowe uregulowania 
dotyczące praw i obowiązków ich członków. Nie ma takiego 
przepisu w polskim systemie prawa, który nakazywałby 
umieszczenie takich unormowań w ustawie. Nie jest winą 
Związku, ani tym bardziej ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych, że niektórzy działkowcy nie przestrzegają przepisów 
prawa i zamieszkują w ponadnormatywnych altanach. W wielu 
przypadkach można by wręcz stwierdzić, że to gminy dają 
przyzwolenie na takie przejawy bezprawia, meldując działkowców 
w altanach. 

Nikt nikogo nie zmusza do przynależności do PZD. Jes t 
rzeczą powszechnie znaną i akceptowaną, że jeżeli zamierza się 
przystąpić do jakiejś organizacji, powinno się przestrzegać zasad 



w niej obowiązujących. Dlaczego więc tak wielkie oburzenie 
wzbudza to, iż członkostwo w PZD wiąże się nierozerwalnie z 
użytkowaniem działki w konkretnym rodzinnym ogrodzie 
działkowym, a zasady przydziału działek precyzyjnie regulują 
przepisy Sta tutu ? Podobnie wygląda sprawa z „monopolem PZD". 
Nasz Związek nie jest jedyną organizacją w Polsce, która zakłada i 
prowadzi ogrody działkowe. Na terenach gminnych lub Skarbu 
Państwa również istnieją ogrody działkowe, które wnoszą do 
samorządów terytorialnych opłaty z tytułu dzierżawy gruntu. 

Odnośnie kontrowersji, jakie wzbudza zwolnienie PZD z 
podatku od nieruchomości, to wypada stwierdzić, że działkowcy 
otrzymali grunty zaniedbane, ugory i wysypiska śmieci, które 
swoją pracą przekształcili w kwitnące oazy zieleni. Gminy w żaden 
znaczący sposób nie pomogły działkowcom w realizacji tych 
zadań, nie wspominając już nawet o tym, że nie poczuwały się do 
obowiązku zapłaty za tę przysługę. Miasta zyskały obszary 
„zielonych płuc", na których utrzymanie nie muszą wydawać 
żadnych środków. Dlatego więc sądzę, że utrzymanie przywileju, 
jakim jest zwolnienie podatkowe, jest dla działkowców niezbędne. 

Na zakończenie uważam, że artykuł umieszczony w tak 
opiniotwórczym dzienniku jak „Gazeta Prawna" powinien być 
całkowicie obiektywny i podawać rzetelne informacje, a nie 
bazować na opiniach ludzi, którzy z ogrodnictwem działkowym nie 
mają nic wspólnego. 

Z poważaniem 

Józef Śnieżek 
Członek PZD, 

działkowiec z ROD „Nasz Gaj" 
w Rzeszowie 


