
Stanowisko 
Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego 

Polskiego Związku Działkowców w Kielcach z dnia 31.12.2012 r. 

w sprawie obywatelskiego Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
i innych projektach odnoszących się do ogrodnictwa działkowego 

Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD na swym posiedzeniu 
w dniu 29 grudnia br. zapoznało się z kolejnymi propozycjami ustawowymi mającymi 
regulować kwestie ogrodów działkowych i ich użytkowników po wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2012 r. 

Niemal każde ugrupowanie polityczne zapowiedziało opracowanie swoich 
propozycji us tawowych mających na celu zabezpieczenie praw działkowców 
i ogrodów. 

Do dnia dzisiejszego swoje projekty złożyła Solidarna Polska oraz Sojusz 
Lewicy Demokratycznej . 

Szczególnie krytycznie należy odnieść się po raz kolejny do projektu 
pierwszego ze wskazanych ugrupowań jako dalece nieprzemyślanego i szkodliwego 
zarówno dla dzia łkowców jak i blisko 5 tysięcy ROD. 

Wprowadzone rozróżnienie na dwa rodzaje działkowców (właścicieli terenów 
i użytkowników), radykalne zwiększenie powierzchni działek nawet do 1500 n r 
a na nacjonalizacji majątku PZD skończywszy. 

Nie możemy zrozumieć, tak jak i zdecydowana grupa świętokrzyskich 
działkowców, czemu ma ją służyć takie propozycje legislacyjne? 
Projekt jest szalenie trudny do realizacji i zastosowania w życiu codziennych ogrodów. 

Brak w nim realizmu i rzeczywistej troski o polskie ogrodnictwo działkowe 
- dalece nieżyciowe zapisy w zakresie bieżącej działalności ogrodów. 
Trudno oprzeć się wrażeniu, iż autor postawił sobie za główny cel całkowitą 
likwidację mil ionowej organizacji kosztem samych je j członków. 
Polski Związek Dzia łkowców to działkowcy - członkowie samorządnej organizacji 
ogólnopolskiej. 

Niestety przygotowywany projekt największej z partii politycznych 
i opracowane do niego założenia budzą w środowisku działkowców daleko krytyczne 
oceny a wręcz wzburzenie. 

Pozbawienie dzia łkowców realnych mechanizmów obrony przez utratą praw 
i likwidacją ogrodów, odebranie przysługujących działkowcom zwolnień 
podatkowych z j ednoczesnym nałożeniem nowych - nie rzadko - znacznie większych 
ciężarów finansowych, zmniejszenie powierzchni altan, wygaśnięcie dotychczasowych 
tytułów prawnych do gruntów ROD i forsowanie likwidacji PZD 
wraz z nacjonalizacją majątku to tylko część założeń, które budzą i budzić muszą 
realne obawy o przyszłość ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. 

Trudno nam powiązać składane pół roku temu powszechne deklaracje o trosce 
i jak najlepszym zabezpieczeniu nabytych praw użytkowników działek z juz 
złożonymi lub opracowywanymi regulacjami dla miliona działkowców i członków ich 
rodzin. 



Analiza do tychczasowych propozycji legislacyjnych potwierdza naszym 
zdaniem j edną fundamen ta lną kwestię - uwolnienie terenów ogrodów działkowych. 

Material is tyczne i inwestycyjne spojrzenie na rodzinne ogrody działkowe 
wybiega dalej niż głos samych dzia łkowców zatroskanych o swoje prawa i swoje 
ogrody. 

W obliczu powyższych zagrożeń szczególnego znaczenia nabiera obywatelska 
inicjatywa us tawodawcza i złożony u Marszałka Sejmu RP Projekt Ustawy o ROD. 

Dokument wyp ływa jący ze środowiska, które najlepiej zna swoje problemy 
i specyfikę funkc jonowan ia ogrodów. Projekt zabezpieczający przede wszystkim ogół 
tytułów prawnych do gruntów ogrodów a tym samym ciągłość praw użytkowników 
działek. Kompleksowe i szczegółowe zasady likwidacji ogrodów jako przeciwwaga 
dla zakusów masowe j ich likwidacji. Cały jeden rozdział Projektu poświęcony został 
samym dzia łkowcom, j ako fundamentowi ogrodnictwa działkowego. Opracowany 
Projekt Ustawy poprzedzony konsultacjami o charakterze ogólnopolskim jest 
kompromisem między oczekiwaniami samorządów - przeważających właścicieli 
terenów a historią i dorobkiem polskich ogrodów działkowych i 115 lat idei 
ogrodnictwa dz ia łkowego. 

Widocznym znakiem poparcia i pełnej aprobaty dla zaproponowanych regulacji 
obywatelskich niech będzie ponad 330 tysięcy podpisów złożonych pod Projektem 
w okresie zaledwie 1,5 miesiąca ich zbierania. 

O wsparciu inicjatywy obywatelskiej nich świadczą także setki listów 
skierowanych do władz centralnych, parlamentarzystów i samorządowców z prośbą 
o wsparcie dla Projektu i j ego finalne uchwalenie. 

Wbrew do tychczasowym propozycjom projektów i założeń do przepisów 
mających regulować ogrodnic two działkowe w naszym kraju wskazać należy, 
iż Projekt obywatelski j ako jedyny (obok projektu SI.D) przewiduje zachowanie 
struktur organizacyjnych. 

O zachowanie ogólnopolskich struktur wnoszą sami zainteresowani 
- działkowcy. Śledząc i obserwując sytuację ogrodów i Związku na przestrzeni 
ostatnich lat nie wyobraża j ą sobie aby mogli być pozostawieni sami sobie, pozbawieni 
realnej i silnej reprezentacj i . Jak pokazuje miniony czas, tylko jedność działkowców 
posiadających swo ją spójną i zorganizowaną reprezentację, uchroniła i uchronić może 
dorobek minionych pokoleń użytkowników działek na kolejne lata. 
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