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Redakcja Dziennika 
„Gazeta Prawna" 

W związku z Państwa publikacja z dnia 14 czerwca 2012 r. pt. „Państwo zostało za 
bramą... ogródków działkowych" Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku, pragnie gorąco 
zaprotestować przeciwko wybiórczemu i tendencyjnemu przedstawianiu sprawy Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych w Polsce. 

W zbiegu ze zbliżającym się terminem rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym, 
której przedmiotem będzie ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, coraz częściej 
pojawiają się publikacje prasowe poruszające temat ogrodnictwa działkowego w Polsce. 
Również Państwo na swoich łamach poświęcacie obszerny artykuł tej sprawie. 

Niestety z przykrością należy stwierdzić, iż Państwa publikacja daleka jest od 
obiektywizmu i ukazuje w bardzo złym świetle polskich działkowców oraz ruch ogrodnictwa 
działkowego w Polsce. 

Wytykają Państwo, iż Polski Związek Działkowców, jako organizacja zrzeszająca 
użytkowników działek w ROD, obarczona jest szeregiem nieprawidłowości. Można nawet 
wywnioskować, że PZD jest „potworem", który zagarnął tysiące hektarów ziemi i nie chce 
nikogo do nich dopuścić. 

Takie podejście jest po pierwsze zdecydowanie błędne ale także bardzo 
krzywdzące. Funkcjonowanie PZD owszem, odbywa się na preferencyjnych zasadach. 
Niemniej jest tak z uwagi na charakter społeczności którą zrzesza. Związek działa z imieniu 
osób których zwyczajnie nie stać na zakup prywatnej nieruchomości w celu prowadzenia 
upraw ogrodniczych gwarantując ramy prawne w których mogą użytkować powierzony im 
grunt przy minimalnych kosztach. 

Ponadto, należy pamiętać, że Polski Związek Działkowców jest jedną z wielu 
organizacji pozarządowych działających na rzecz szeroko rozumianego społeczeństwa o 
przysługujące im preferencje wynikają bezpośrednio ze spojrzenie przez pryzmat 
beneficjentów tej pomocy. 

Pragniemy zaprotestować przeciwko demonizowaniu roli PZD jak również 
ukazywaniu ogrodnictwa działkowego w złym świetle. Nieuzasadniona jest bowiem fala 
krytyki z jaką przyszło nam się borykać. 
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