
Stanowisko 

Prezesów z terenu OZM PZD 

uczestniczących w naradach 

odbytych w dniach 14 i 15.02.2012r. 

 

 
  W imieniu działkowców z mazowieckich ogrodów, których 

jesteśmy przedstawicielami oraz  społeczności działkowej korzystającej z 

działek w naszych ROD, wyrażamy troskę o przyszłość Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych znajdujących się na obszarze całej Polski. Działania, które coraz 

intensywniej wymierzane są w ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce bardzo 

Nas niepokoją. Skupiają się one głównie wokół wniosku I Prezesa Sądu 

Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o zaskarżenie całej ustawy o 

rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005r. Proponowane zmiany 

uderzą przede wszystkim w ogrody mazowieckie. 

 Odnosimy się  krytycznie do tych działań co wielokrotnie było i jest 

wyrażane przez naszą działkową społeczność. Uczestniczyliśmy w IV Zjeździe 

Delegatów Okręgu Mazowieckiego, wielu z nas brało udział w zwołanym II 

Kongresie PZD. Podczas obrad prezentowaliśmy głośno i wyraźnie swoje 

stanowisko i racje. W całym kraju zebraliśmy już 620 000 podpisów w obronie 

ustawy. W swojej sprawie zwracaliśmy się do I Prezesa Sądu Najwyższego, 

Trybunału Konstytucyjnego, a ostatnio do Pani Marszałek Sejmu, od której 

Związek nie uzyskał nawet odpowiedzi. 

  Trudno nie zadać sobie pytania, dlaczego mimo wielu naszych 

wystąpień do władz państwowych nikt nie reaguje na walkę jaką podejmujemy 

w obronie naszych racji? Dlaczego nikt nie zwraca uwagi na siłę społeczności 

działkowej, która stanowi dużą część polskiego społeczeństwa? Ruch 

ogrodnictwa działkowego stanowią przede wszystkim ludzie starsi, emeryci czy 

renciści, o których się tak często zapomina w dzisiejszych czasach.   



  Obecna ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dn. 8 lipca 

2005r. jest w pełni akceptowana przez Nas. Jesteśmy z niej dumni, gdyż 

gwarantuje Nam funkcjonowanie na ogrodach działkowych, według 

racjonalnych zasad. Nasz Związek, który przez wielu jest krytykowany 

przetrwał głównie dzięki naszej sile i determinacji. Jest to organizacja 

samorządna , a jej struktury i działania są popierane przez Nas działkowców. 

  Dlatego też apelujemy do Państwa abyście pozwolili dalej 

funkcjonować działkowcom w Polsce, bo ważne jest to aby zmiany nie dotykały 

ciągle tych samych grup społecznych. Ustawa o rodzinnych ogrodach 

działkowych z dn. 8 lipca 2005r. zawiera najlepsze rozwiązania prawne dla 

ROD i gwarantuje korzyści wszystkim, działkowcom, ale również 

społecznościom lokalnym. 

  Apelujemy o utrzymanie w mocy naszej ustawy aby dalej mogła 

służyć Nam działkowcom i całemu społeczeństwu polskiemu. 

  Swoje stanowisko kierujemy do Trybunału Konstytucyjnego, 

Prezydenta RP, Premiera, Pani Marszałek Sejmu, Marszałka Senatu, I Prezesa 

Sądu Najwyższego i Ministra Infrastruktury. 

  

Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych 

z terenu Okręgu Mazowieckiego PZD                                     

 

 

 

/załącznikiem jest lista prezesów ROD wraz z podpisami/ 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 14.02.2012r. 







 



 
 


