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Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD uczestniczący w zebraniu w dniu 8 października br. 
podzielają w pełni niepokoje działkowców i struktur organizacyjnych PZD powstałe po wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z łl lipca 2012 r. Niepokój ten wynika głównie stąd, że po orzeczeniu TK powstała pustka 
prawna. Niemal cały dorobek ponad stuletniego funkcjonowania polskiego ogrodnictwa działkowego, wypraco-
wane przez wiele pokoleń działkowców wartości i ich społeczna aprobata zostały zawieszone w próżni. 

Niemal cała klasa polityczna, tuż po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zaczęła na wyścigi zapewniać 
działkowców, że sprawą nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych niezwłocznie się zajmie. Mamy 
jednak świadomość znacznego rozproszenia wszystkich sił politycznych, a także rozbieżność aprobowanych przez 
nie priorytetów społeczno - politycznych. Może to spowodować, że żaden z licznie kierowanych do Sejmu 
projektów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych nie uzyska poparcia posłów. W ten sposób może spełnić 
się jeden z najczarniejszych scenariuszy dotyczących ogrodów działkowych. Upływ 18 miesięcy bez nowego 
ustawowego uregulowania prawnego stanie się realnym zagrożeniem dla dalszego funkcjonowania ogrodów 
w obecnym kształcie organizacyjnym. Uruchomi natomiast lobby przemysłowe, handlowe i deweloperskie do się-
gnięcia po najatrakcyjniejsze tereny, po kolejno likwidowanych ogrodach działkowych w dużych aglomeracjach, 
a następnie w mniejszych miastach. Zatem historycznym interesem nas działkowców i struktur orgnizacyjnych 
Polskiego Związku Działkowców jest nie dopuścić do spełnienia się takiego scenariusza. 

Tradycja ponad 120 lat funkcjonowania społecznie aprobowanego ruchu działkowego, jego wieloletni 
dorobek oraz służba najuboższej części naszego społeczeństwa nakazuje nam podjąć skuteczne działania, które 
pozwolą zachować te wartości dla obecnych użytkowników działek, a także staną się podstawą dla rozwoju 
ogrodnictwa działkowego dia dobra następnych pokoleń. 

Zatem uważamy za słuszną inicjatywę podjętą przez Polski Związek Działkowców opracowania i przed-
stawienia Wysokiemu Sejmowi obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Spodziewamy się, że projekt ten uwzględni najważniejsze społeczne wartości wniesione przez kilka pokoleń 
działkowców, będzie konsultowany z samymi działkowcami, z partiami politycznymi, lokanymi samorządami 
i będzie zgodny z Konstytucją RP. 

Zwracamy się do Pani Marszałek o wsparcie nas działkowców w słusznym działaniu na rzecz zachowania 
i rozwoju ruchu działkowgo w Polsce. 
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