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STANOWISKO 

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podzamcze" w 
Wałbrzychu w sprawie dalszego funkcjonowania Polskiego Związku 
Działkowców. 

Polski Związek Działkowców i rodzinne ogrody działkowe w naszym 
kraju pozostają w sytuacji niepewności i zagrożeń dla dalszego 
funkcjonowania. 
Od przeszło 20 lat Polski Związek Działkowców jest celem ataków polityków 
wspierających środowiska, dla których tereny ogrodów działkowych są 
rzekomo przeszkodą w rozwoju miast. 

Działkowcy zdają sobie sprawę z tego, że celem tej walki jest 
umożliwienie swobodnego dostępu do gruntów naszych ogrodów 
działkowych. Swobodny dostęp do tych gruntów umożliwia właścicielom 
gruntów tj. samorządom terytorialnym i skarbowi państwa przeznaczanie ich 
na różne dowolne cele, w tym głównie dla komercji. Istnieją bowiem grupy 
polityków, którzy kierują się tylko czystą ekonomiką i nie uwzględniają 
słusznych interesów działkowców. Grunt, to pieniądz i tylko ta wizja jest dla 
nich najważniejsza. 
Czas walki o grunty ogrodów działkowych uświadomił polityków, że jedyną 
przeszkodą dla realizacji tej wizji jest Polski Związek Działkowców. Związek, 
który stanowi ponad milion jego członków, obywateli w naszym państwie i 
stanowi siłę, która dopóki istnieje, dotąd grunty ogrodów działkowych nie 
staną się łatwym łupem. 

Powszechnie wiadomo, nie tylko działkowcom, że wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. daje szansę przeciwnikom Polskiego 
Związku Działkowców na uchwalenie nowego prawa o ogrodach działkowych, 
które może znieść byt prawny Polskiego Związku Działkowców. 
Oznaczałoby to rozbicie dotychczasowej struktury ogrodnictwa działkowego 
i pozbawienie działkowców ich własnej organizacji i tym sposobem osiągnąć 
wreszcie polityczny cel ponad 20 letniej walki ze społecznością działkowców. 



Potwierdza to złożony już do Sejmu RP projekt ustawy o ogrodach 
działkowych przez posłów Solidarnej Polski. 

Działkowcy nie oczekują od autorów projektów ustawy o ogrodach 
działkowych „uszczęśliwiania" ich obiecywaną demokratyzacją w ogrodach, 
ponieważ ją mają zagwarantowaną w dotychczasowym prawie związkowym 
i w pełni realizują. Działkowcy sami wybierają i decydują o funkcjonowaniu 
swoich organów, sami decydują o finansach Związku, sami realizują 
samopomoc finansową wewnątrz Związku dla ogrodów dotkniętych klęskami 
żywiołowymi, bądź słabszymi ekonomicznie, sami ustalają i z własnych 
środków realizują inwestycje ogrodowe. Działkowcy są zorganizowani i 
funkcjonują w niezależnej od nikogo formie. Chcą być nadal zjednani w 
swojej ogólnopolskiej organizacji, która daje im gwarancję przetrwania i 
spokojnego korzystania z działek. Nie chcą natomiast być traktowani jako 
obywatele gorszej kategorii i skazani na niepewną przyszłość i degradację. 
Nie leży absolutnie w ich interesie budowanie od początku nowych i małych 
struktur w ogrodach, gdyż taki stan rzeczy doprowadzi jedynie do zniszczenia 
całego dorobku ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

W trosce o zachowanie praw nabytych, przetrwanie ogrodów, 
działkowcy opracowali obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. Projekt zawiera dobre i poprawne rozwiązania i uwzględnia 
wskazówki zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jest w tym 
projekcie zachowany Polski Związek Działkowców, ponieważ taka jest wola 
działkowców. Działkowcy chcą mieć własną, silną organizację ogólnokrajową, 
silną pozycję we własnym państwie aby nadal funkcjonować jako 
społeczeństwo obywatelskie, bo tej lekcji już się nauczyli i wypracowali 
dobrze funkcjonujący system zarządzania ogrodami i rozwiązywania 
własnych problemów. 
Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest masowo 
popierany przez działkowców i mieszkańców miast. Popierający projekt to nic 
innego, jak pośrednia forma uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, to 
jednocześnie głosy społeczeństwa kierowane do posłów na Sejm RP o 
poszanowanie i uwzględnienie oczekiwań działkowców. 
Działkowcy mają nadzieję, że posłowie w roli wybrańców narodu uwzględnią 
najwyższą wartość, którą jest człowiek, ludzie, społeczeństwo a nie interesy 
polityczne. 
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