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I. REAKCJE NA ARTYKUŁ „OGRÓDKI DZIAŁKOWE
BÑDÑ JU˚ NA WŁASNOÂå”
W dniu 13 maja br. opublikowano artykuł Pana Tomasza Ł. Rożka pt. „Ogródki działkowe będą już na własność” w sześciu dziennikach regionalnych należących
do koncernu medialnego Polska Presse:
1. Kurier Lubelski;
2. Głos Wielkopolski;
3. Dziennik Zachodni;
4. Dziennik Łódzki;
5. Gazeta Wrocławska;
6. Gazeta Krakowska.
Powyższy artykuł tworzy fałszywy obraz dotyczący
projektu PiS i zupełnie pomija stanowisko działkowców
co do tej inicjatywy. Autor tego materiału napisał już podobny tekst w ubiegłym roku, kiedy posłowie PiS zapowiadali złożenie swojego projektu. Zarówno wtedy, jak

i obecnie artykuł spotkał się z żywą i negatywną reakcją
środowiska działkowców, którzy dostrzegli w nim medialna ofensywę PiS gloryfikującą własne pomysły.
W tej sprawie wpływa coraz więcej listów od działkowców, którzy są oburzeni tak jednostronnym i fałszywym
prezentowaniem negatywnego dla nich projektu. Również Prezes PZD Eugeniusz Kondracki zajął w tej sprawie stanowisko i przygotował swoją odpowiedź, którą
przekazano wszystkim sześciu wymienionym redakcjom
z prośbą o publikację.
Mając jednak świadomość, że – swoim zwyczajem
– redakcje te odmówią publikacji. Przedstawiamy Państwu listy działkowców oraz odpowiedź Prezesa PZD na
artykuł „Ogródki działkowe będą już na własność”.
(TT)

PRAWDA O UWŁASZCZENIU DZIAŁKOWCÓW
W dniu 13 maja br. ukazał się artykuł Tomasza Ł. Rożka pt. „Ogródki działkowe będą już na własność”. Sam
tytuł najlepiej świadczy o poziomie dziennikarza, który
już na wstępie świadomie wprowadza czytelnika w błąd.
Wszak propozycja tzw. uwłaszczenia działkowców jest
jak dotąd tylko projektem ustawy złożonym przez PiS;
nie było jeszcze w Sejmie nawet dyskusji na ten temat.
Na jakiej więc podstawie Pan Rożek przesądza tę sprawę? Dziennikarz nawet nie próbuje zachowywać pozorów obiektywizmu i bezpośrednio lansuje projekt ustawy
PiS, która spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem
milionowego środowiska polskich działkowców. Z uporem wartym lepszej sprawy Pan Rożek po raz kolejny
wmawia czytelnikom, że przyjęcie tego projektu otworzy
podwoje do działkowego raju i uszczęśliwi wszystkich
działkowców. Warto przypomnieć, że dziennikarz ten
popełnił niemal identyczny artykuł w marcu ub. r., gdzie
również piał z zachwytu nad propozycją PiS i oczerniał
Związek jako organizację blokującą swoim członkom
drogę do szczęścia ze względu na jakieś niejasne i podejrzane interesy. Minął ponad rok i Pan Rożek wraca
do tematu, powtarzając wcześniejsze hasła PiS i zupełnie
ignorując fakt, że ok. 614 tys. działkowców sygnowało
petycję o utrzymanie obecnego stanu prawnego jako odpowiadającego ich interesom. Wydawałoby się, że dziennikarza zainteresowałoby, czemu działkowcy tak stanowczo sprzeciwiają się propozycji, która z pozoru jest
dla nich tak korzystna. Tymczasem autor przechodzi

obok tego do porządku dziennego i mami środowisko
działkowe nośnym tytułem: „Ogródki działkowe będą na
własność”.
Gdyby dziennikarz zadał sobie odrobinę trudu i chociaż wysłuchał albo nawet przeczytał argumenty działkowców, to dowiedziałby się, że uwłaszczenie w wydaniu PiS jest czystą fikcją i prędzej doprowadzi do wywłaszczenia działkowców i likwidacji ogrodów niż do
upragnionego nabycia własności. Trzeba być wyjątkowo
cynicznym, aby wmawiać emerytom i rencistom, że dostaną intratne grunty za bezcen. Wszak z samego projektu wynika, że nie przyznaje on działkowcom własności
działek, ale daje tylko prawo do złożenia wniosku o wykup działki – i to nie wszystkim. Wyłączeni będą działkowcy z ogrodów objętych roszczeniami, nieujętych
w planach zagospodarowania przestrzennego oraz ogrodów o nieuregulowanej sytuacji prawnej. Czyli ok.
680.000 rodzin nie ma szans na wykup. Pozostali będą
zdani na łaskę gminy, która zadecyduje, czy sprzedać
działki.
Szkoda, że Pan Rożek nie dostrzegł innych absurdów
projektu. Jednym z nich jest powierzenie decyzji co do
uwłaszczenia działkowców gminom, czyli aktualnym
właścicielom gruntów. Czy którykolwiek właściciel dobrowolnie odda za bezcen swoją własność bez odpowiedniej rekompensaty? Czy sam autor artykułu sprzedałby swoje mieszkanie za 1% wartości tylko dlatego,
że takie było życzenie PiS? Odpowiedzi na te pytania są
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oczywiste i wskazują, że projekt ustawy jest niezgodny
z Konstytucją i nie ma szans na realizację.
Dla działkowców groźne jest jednak to, że „ceną” za
powyższe uwłaszczenie jest uchylenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zawierającej podstawowe
prawa działkowców oraz likwidacja ich samorządu i nacjonalizacja jego dorobku. Tym samym za mglistą obietnicą uwłaszczenia kryje się usunięcie dwóch filarów,
dzięki którym ogrody działkowe w Polsce są prawnie
chronione i mogą dalej służyć działkowcom oraz społecznościom lokalnym.
Pan Rożek nie przyjmuje tego jednak do wiadomości.
Lobbuje za przyjęciem projektu. Nawołuje wręcz Platformę Obywatelską do zawarcia w tej sprawie sojuszu
z PiS. Powołuje się na rzekome wypowiedzi posła PO
Andrzeja Czerwińskiego o zainteresowaniu jego partii
tym projektem. Szkoda, że dziennikarz nie przeczytał
oficjalnego stanowiska PO w sprawie ogrodów działkowych, gdzie wyrażono pogląd, że Platforma nie jest zainteresowana popieraniem tego projektu. Ciekawostką
jest fakt, że stanowisko to podpisał nie kto inny jak…
poseł Andrzej Czerwiński. Zresztą poseł ten zaprzeczył,
żeby w ogóle rozmawiał z Panem Rożko i wypowiadał
kwestie, które dziennikarz włożył mu w usta. Parlamentarzysta już zapowiedział wystąpienie z protestem i żądaniem sprostowania do redakcji.
Jak zatem widać, autor artykułu najwyraźniej postanowił nie zawracać sobie głowy faktami, zwłaszcza gdy nie
pasują do założonej koncepcji. Stąd też konsekwentnie próbuje dokonać podziału pomiędzy działkowcami
i PZD. Tego rodzaju zabieg jest od dawna stosowany
i ma jakoby wskazać na głęboka przepaść, jaka dzieli
użytkowników działek od ich organizacji. Tymczasem
Związek jest niczym innym jak zrzeszeniem samych
działkowców, którzy w ten sposób sami zarządzają ogrodami i swoimi sprawami. Może się to Panu Rożkowi nie
podobać, ale stanowiska Związku odzwierciedlają zdanie
samych działkowców. Z tego też względu zasugerowany
w artykule tzw. okrągły stół pomiędzy Związkiem
a użytkownikami działek jest rozwiązaniem zupełnie nielogicznym. Oznacza bowiem, że samorząd działkowców
ma rozmawiać z samym sobą o sprawie, którą dawno już
przesądzili sami działkowcy, kiedy w liczbie 614 tys.
podpisali petycję o utrzymaniu w niezmienionym kształcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. O ich
negatywnym stanowisku świadczą również tysiące listów, apeli i protestów przeciwko inicjatywnie PiS jako
zakamuflowanej próbie odebrania im działek. W tej sytuacji tzw. okrągły stół jest zagraniem politycznym, który ma ukazać opinii społecznej, że istnieje jakoby powszechny opór działkowców wobec Związku, co jest zupełną nieprawdą.
Na próżno więc Pan Rożko próbuje nastawić działkowców przeciwko własnej organizacji. W tym celu posługuje się kłamstwami i półprawdami. Nieprawdą jest

bowiem, że „w tej części Europy” PZD jest jedyną organizacją działkową; wystarczy nieco chęci, aby się przekonać, że w całej Europie występują ogólnokrajowe związki działkowców, m.in. w Czechach, Słowacji
i w Niemczech. Ponadto dziennikarz przedstawia kwotę
44 mln zł, jaką działkowcy uiszczają tytułem składki
członkowskiej, zapominając jednak dodać, że składki pochodzą od prawie miliona członków i są zbierane i wykorzystywane w prawie 5 tys. ogrodach w całej Polsce.
Wystarczy podzielić te bajońskie miliony przez liczbę
ogrodów, aby się przekonać, że jest to suma niewystarczająca na zaspokojenie nawet podstawowych potrzeb
działkowców. Nasze ogrody – w odróżnieniu od PiS
– nie są przecież finansowane przez podatników z budżetu państwa.
Autor artykułu stara się również ukazać Związek jako
organizację wyrzucającą „niepokornych” działkowców
z ich działek. Powołuje się tu na Romana Michalaka, który kilka lat temu przejął działkę, zobowiązał się do jej
rekreacyjnego wykorzystania, po czym natychmiast rozbudował altanę wbrew prawu budowlanemu i zamieszkał
w tym obiekcie. Zaraz po tym zaczął żądać uwłaszczenia
i zainicjował medialną kampanię, ukazując się jako ofiara prześladowana za swoje poglądy. Założył nawet stowarzyszenie o wzniosłej nazwie „Stowarzyszenie Inicjatyw Demokratycznych w Ogrodach Działkowych”. Zatem pod pozorem pięknych haseł kryje się walka Pana
Michalaka o darmowe przejęcie terenu, który otrzymał
w użytkowanie, ale wyłącznie na określone cele. Pan Michalak nie jest zainteresowany nabyciem gruntu budowlanego i wzniesienia tam budynku. Wolał zawłaszczyć
działkę w ogrodzie działkowym i tam się osiedlić. Dąży
więc do zabezpieczenia swoich partykularnych interesów za sztandarem wolności i demokracji. Na podobnej
zasadzie działają pozostałe nieliczne tzw. stowarzyszenia
ogrodów działkowych, które nie są zainteresowane tworzeniem i prowadzeniem ogrodów, ale przejmowaniem
istniejących i zaprowadzania tam swoich rządów.
Mając poparcie takich stowarzyszeń PiS zupełnie nie
konsultuje swojego projektu z działkowcami. Komunikuje się z zainteresowanymi poprzez konferencje prasowe oraz sponsorowane artykuły prasowe, gdzie prezentuje wyłącznie hasła. Posłowie PiS doskonale znają stanowisko działkowców i dlatego unikają bezpośrednich
spotkań. Trudno się temu dziwić, zwłaszcza po tym jak
- będący działkowcem i autorem projektu - poseł Andrzej
Dera postanowił spotkać się ze swoimi sąsiadami z ogrodu, którzy negatywnie odnieśli się do jego propozycji
i wezwali go do wycofanie projektu. Rzecz jasna, apel
ten został zignorowany. Świadczy to najlepiej o przedmiotowym stosunku PiS wobec działkowców.
Z treści artykułu wynika, że autor patrzy na ogrody
wyłącznie przez pryzmat wartości ekonomicznej gruntów, które zajmują. Nieważna dla niego jest obecna funkcja i rola ogrodów, ale drogocenne grunty. Zachęca
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działkowców do poparcia PiS, bo przecież mogliby na
działce zamieszkać albo ją sprzedać i się wzbogacić.
Najwyraźniej ceny ziemi w dużych miastach przesłaniają Panu Rożkowi ważniejsze sprawy. Sprawia wręcz
wrażenie, jakby sam był zainteresowany darmową ziemią i tylko czekał na uwłaszczenie. Podobnie jest z niektórymi posłami PiS, którzy sami są użytkownikami
działek w ogrodach działkowych. Ich szczególne zaangażowanie w tę sprawę jest podejrzane. Upór, z jakim ata-

kują Związek, ustawę o ROD i obecny model ogrodnictwa działkowego wskazuje, że traktują ten temat bardzo
osobiście. Oczywiście można ich postawę tłumaczyć troską o dobro działkowców. A że przy okazji mają szansę
wzbogacić się dzięki ustawie, którą opracowali, to już zapewne zupełnie niezamierzony „efekt uboczny” ich krucjaty. Szkoda tylko, że Pan Rożko po raz kolejny propaguje inicjatywę, która ma służyć nielicznym „wybrańcom”
kosztem milionowego środowisko polskich działkowców.
Mgr inż. Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców

Pierwsze reakcje działkowców – listy i wystàpienia

1. ROD „FISKUS”, Pan Romuald Nocuń
POLSKA THE TIMES
Redaktor Naczelny
Polskiej Gazety Krakowskiej
Pan Tomasz LACHOWICZ
„MAĆKU S. – co zrobiono z TWOJĄ GAZETĄ”
Gazetą, która była perłą w stanie wojennym, najcenniejszą bibułą, gazetą celującą w swej rzetelności,
a dziś niektórzy autorzy tekstów w pisaniu nieprawdy prześcignęli blagierstwo samego Gebelsa.
Panie Redaktorze leżą przede mną dwa artykuły noszące bliźniacze tytuły „Ogródki działkowe będą już na
własność”, jeden w najcenniejszej dla mnie gazecie krakowskiej pt Polska Gazeta Krakowska, a drugi Polska
Dziennik Zachodni.

cji samorządowej, nacjonalizację jej składników majątkowych czy też stosowanie bonifikat przy nabyciu gruntów, które są własnością gmin lub skarbu państwa. Pan
Rożek, mówi o Trybunale Konstytucyjnym, to właśnie
Trybunał w swym uzasadnieniu do wyroku z dnia 9 grudnia 2008 r. odnosząc się do art. 10 ustawy o rod potwierdził naruszania zasady ochrony prawa własności
jednostek samorządu terytorialnego, gdzie mienie komunalne stanowi konsekwencję istnienia jednostek samorządu terytorialnego, jako podmiotów prawa publicznego. Posiadany majątek Gmin ma zabezpieczać podmiotowość prawną a nawiązując do art. 165 ust. l Konstytucji wskazał na ścisłą więź prawa własności jednostki
samorządu terytorialnego z jej podmiotowością, a zatem
tym bardziej ustawowe uszczuplenie majątku samorządu
wymaga szczególnej wnikliwości. To jak do tego ma się
projekt ustawy PiS proponujący zbycie własności Gmin
lub Skarbu z bonifikatą 99%? Proszę sobie wyobrazić takie uwłaszczenie w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu
czy Krakowie. Dziś Gmina ma możliwość podjęcia decyzji, co do istnienia ogrodu działkowego, a stosując

Szanowny Panie Redaktorze!
Jestem działkowiczem prawie od trzydziestu lat, widziałem i czytałem już różne artykuły, jedne bliskie
działkowcom, drugie mniej, ale jeszcze tak nafaszerowanego kłamstwami jeszcze nie było.
Zakładam i śmiem w to wierzyć że Pan Tomasz Ł. Rożek nie zna projektu ustawy PiS o ogrodach działkowych
z 23 marca 2009 r., a goniąc sensacje zapomniał odrobić
lekcje po artykułach „Działkowcy będą na swoim”,
„Ogródki działkowe do prywatyzacji” z dnia 4 czerwca
2008 r. bo ten projekt to nie uwłaszczenie ale wywłaszczenie działkowców. Mam jednak nadzieję, że rozważna
Platforma nie będzie popierała bubla legislacyjnego,
gdzie szereg sformułowań jest sprzecznych z Konstytucją. Jak można zakładać likwidację społecznej organiza3

obowiązujące zasady tak działkowcy jak i Gminy dochodzą do porozumienia poprzez kompromis. Natomiast w
przypadku uwłaszczenia Gmina zmuszona byłaby do
układania się z wielością drobnych właścicieli, na każdej
działce geodezyjnej i niekończące się postępowania procesowe. Pan Rożek eksponuje stanowisko PiS, że PZD
jest reliktem PRL, a czy zwierzyna i ryby, którymi władają Związki: Łowiecki i Wędkarski, a jako Związki czy
to też relikty PRL? A jak określić Związki Działkowców
w innych krajach np. w Danii, Szwecji, Austrii, Japonii,
Francji czy Anglii istniejące od ponad wieku (Anglia)?
Pan Tomasz Rożek raczył określić, jaki uszczerbek poniesie kieszeń działkowca, to koszty tylko z tytułu rzeczoznawcy i notariusza (taryfy sprzed lat), a gdzie koszty
pomiarów, opracowań geodezyjnych i kartograficznych
art. 26, a koszty sądowe art. 21 ust. 5, a ponadto gwałtowne podwyżki kosztów funkcjonowania zarządów,
o czym mowa w art. 13 ust. 2 projektu ustawy o ogrodach działkowych.
Posłowie PiS propagują kierunek uwłaszczeniowy analogiczny jak to miało miejsce w spółdzielniach mieszkaniowych, czyżby nie pamiętano o wyroku Trybunału
Konstytucyjnego w tym zakresie.

Wskazuje się na gorącą orędowniczkę działkowców Panią poseł Lidię Staroń jako przykład zaangażowania, równocześnie pomijając jej osobową „krystaliczność” w rozliczeniach finansowych w latach 2004-2006. Pan Tomasz
Rożek ma problem z liczeniem, powiela w bieżącym artykule kwoty ze swego artykułu pt „Działkowcy będą na
swoi” z 4 czerwca 2008 r. Jest też i zbieżność cyfrowa dot.
cyfry 44 gdzie uprzednio odnosiła się do 44 tys. ha, a dziś
do 44 min., jako kwoty ściąganej rocznie od działkowców,
co jest oczywistą nieprawdą, wszak taką kwotą Związek
nigdy nie dysponował i nie dysponuje.
Autor artykułu „Ogródki działkowe będą już na własność” z dnia 13 maja 2009 r. w znacznym stopniu powiela zdania z uprzedniego swego artykułu z 04.06.2008 r.,
który przytaczał rzekome wypowiedzi posłów Waldy
Dzikowskiego, Andrzeja Dery, Stanisława Żelichowskiego i Wiesława Szczepańskiego. Dziś przywołuje się posła Andrzeja Czerwińskiego wiceprzewodniczącego
klubu partyjnego PO, że jest zasypywany petycjami od
działkowców, którzy chcą wykupić ziemię. Jako długoletni działkowicz mogę całość dzisiejszego artykułu odczytać tylko, jako chęć wzbudzania emocji społecznych,
czy jest to nam dziś w Polsce potrzebne?
/-/ Romuald Nocuń

Kraków, 13 maja 2009 r.
Do wiadomości: Poseł RP Andrzej Czerwiński

2. Kierownictwo, członkowie i sympatycy OZ Śląskiego PZD w Katowicach

POLSKA - Dziennik Zachodni
Pani Redaktor Naczelna
Elżbieta Kazibut -Twórz
Szanowna Pani Redaktor!
Z zażenowaniem i niesmakiem przeczytaliśmy kolejny
tekst redakcyjnego „specjalisty od ogrodów działkowych”, zatytułowany „Ogródki działkowe będą już na
własność”. Przyzwyczailiśmy się już do inwektyw, którymi kierowane przez Panią pismo obrzuca nasz Związek i „relikt PRL” nie robi na nas specjalnego wrażenia,
ale tym razem przeszliście samych siebie, poprawiając
nawet autora projektu ustawy o ogrodach działkowych,
posła PiS p. Andrzeja Derę. Cytujemy: „Właściciele
działek będą decydować, czy i komu je sprzedać. Mogą
postawić normalny dom i w nim mieszkać”. Tekst projektu ustawy jest dostępny na stronie internetowej Sejmu

RP (druk nr. 1886) i zapewniamy Panią, że nic takiego
z tego tekstu nie wynika. Wprost przeciwnie – wynika
tylko tyle, że można złożyć stosowny wniosek o przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności, bez
żadnych ustawowych gwarancji jego pozytywnego rozpatrzenia. Z powyższego jasno wynika, że albo Redakcja
nie wie o czym pisze, albo świadomie wprowadza opinię
publiczną w błąd. A wszystko to po to, aby „na gruzach
PZD” powstały „dobrowolne wspólnoty działkowców”.
I znów trudno nie postawić pytania:, jakie dobrowolne,
jeżeli wynikają wprost z projektu ustawy? Podobne zastrzeżenia można by mnożyć, ale nie będziemy wnosić
4

dalszych uwag merytorycznych do bełkotliwego, niechlujnego i tendencyjnego tekstu, aby go w ten sposób
uwiarygodnić. Jest to kolejny przykład „tekstu na zamówienie”, którego jedynym celem jest dyskredytowanie
naszego Związku i wprowadzenia głębokich podziałów
w naszym środowisku. Przykre jest, że przy okazji snujecie przed działkowcami nierealne wizje, wykorzystując
cynicznie ich naiwną wiarę w słowo pisane. Jest nam
również przykro z tego powodu, że tę – nie ukrywajmy
– brudną robotę, robi „Dziennik Zachodni”, pismo, z któ-

rym większość z nas była emocjonalnie związana prawie od zawsze. Radzimy Pani sięgnąć do archiwalnych
wydań i sprawdzić jak ciepło pisaliście o nas jeszcze nie
tak dawno temu. My nie oczekujemy, że ktoś ma pisać
o nas tylko dobrze, ale mamy prawo spodziewać się
przynajmniej obiektywizmu, jeżeli tekst ukazuje się
w znaczącym dzienniku. Bolesław Prus napisał nowelę
pt. „Powracająca fala”. Radzimy Pani wrócić do tej lektury, być może odnajdzie Pani prawdziwy sens i wartość
słowa pisanego.
Z poważaniem!
/-/ podpisy 21 osób

Katowice, 13 maja 2009 r.

3. Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy
Tomasz Lachowicz
Redaktor Naczelny
Polskiej Gazety Krakowskiej
W nawiązaniu do artykułu „Ogródki działkowe będą
już na własność” autorstwa Tomasza Rożka który ukazał
się w Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Zachodnim pragniemy zwrócić uwagę iż się on wyjątkowa indolencją
i przekłamywaniem faktów.
Tylko pozazdrościć Panu Redaktorowi zdolności zdobywania „wiarygodnych informacji”.
Zastanawia nas również, dlaczego to Pan Redaktor Rożek posuwa się tak daleko pisząc świadomie nieprawdę
i wykazując brak znajomości tematu który opisuje.
Nie zadał sobie trudu, aby zapoznać się z przepisami
w oparciu o które funkcjonują ogrody i nie zechciał użyć
prawidłowego nazewnictwa. Świadczy to o wielkim niechlujstwie dziennikarskim.
Pan Redaktor Rożek „zaprzedał duszę” wąskiej grupie
osób którym to jest zbyt duszno w Polskim Związku
Działkowców i nie maja cywilnej odwagi, aby z niego
wystąpić – ciągle w nim tkwią i dążą do zlikwidowania
demokratycznie funkcjonującej organizacji (np. Michalak, Świątek, itp.). Pani poseł Lidia Staroń jest także ich
wielką orędowniczką. Ojej rzetelności i występowaniu
w imieniu klubu PO mieliśmy już możliwość przekonania się w przeszłości. Zastanawiamy się na ile trzeba być
obłudnym, aby udawać, że się nie wie, że aby łowić ryby to należy być członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego, a żeby polować konieczne jest członkostwo
w Polskim Związku Łowieckim. Czy tu nie ma monopolu? Nawiązując do projektu zmiany ustawy o ogro-

dach działkowych autorstwa posła Andrzeja Dery wywodzącego się z PiS, który to reprezentuje ten sam poziom wiedzy na temat funkcjonowania ogrodów działkowych, co Redaktor Rożek (a dał temu wyraz na spotkaniu z działkowcami w Gnieźnie w dniu 13.05.2009 r.).
Zastanawiamy się dlaczego u progu rozpoczynającego
się kolejnego sezonu funduje się działkowcom stresy,
sieje niepokój i niepewność jutra.
Większość z nas wie, że w miejsce obiecywanego
uwłaszczenia tak naprawdę czeka nas wywłaszczenie.
Na to co obiecuje nam poseł Dera nie będzie nas stać.
My działkowcy nie chcemy zmian, mamy swoją ustawę
i to chyba bardzo dobrą skoro nas tak skutecznie broni
przez tyle lat atakowania związku.
To co proponuje PiS jest prawnym bublem nie do zrealizowania - bo czy zapytano samorządy, czy chcą się
tych gruntów pozbyć za 1% ich wartości. Redaktor Rożek powołuje się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, ale chyba nie zapoznał się z uzasadnieniem do
orzeczenia w sprawie art. 10 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – a szkoda, bo miałby odpowiedź na
ile realne jest uwłaszczenie.
Szanowny Panie Redaktorze – czy w tym kraju za mało jest biedy, głodnych dzieci, ludzi bezdomnych? Dlaczego dąży się do zwiększania skali tych zjawisk przez
pozbawienie ludzi tego co jest dla nich najważniejsze
mamiąc ich obietnicami bez pokrycia w obliczu euro-wyborów.
Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 17 maja 2009 r.
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4. Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie
Redakcja „Polska - Kurier Lubelski”
Lublin
Dotyczy: artykułu Tomasza R. Rożka „Ogródki działkowe będą już na własność”
KL z 13.05.2009 Nr III (13.845) str. 11
Po przeczytaniu artykułu p. T.Ł. Rożka odnosimy wrażenie, że jest to artykuł płatny, drukowany na zlecenie
pana posła Andrzeja Dery lub innej osoby ze środowiska PiS. Nasze wrażenia wynikają stąd, że mieliśmy okazję wcześniej zapoznać się z tekstem zgłoszonego do
Sejmu projektu ustawy o ogródkach działkowych, którego autorem jest poseł Andrzej Dera, w tym także z uzasadnieniem do niej. Artykuł jest jakby streszczeniem
tego uzasadnienia z nadaniem mu oczywiście propagandowej formy. A rzeczywistość jest zupełnie inna, dlatego warto przeanalizować i uświadomić zainteresowanym, jaki jest prawdziwy cel tej inicjatywy ustawodawczej i co się będzie działo gdyby jakimś cudem został on
bez poprawek uchwalony i wszedł w życie.
W 30 dni po uchwaleniu tej ustawy tracą moc prawną
ustawy z 1981 roku i ustawa z 2005 roku o rodzinnych
ogrodach działkowych (art. 35 i 36 projektu). W następstwie tego tracą swoją moc prawną statut PZD i regulamin rodzinnych ogrodów działkowych. W związku z tym
wygasają wszystkie uprawnienia i kompetencje Związku
i jego organów, w tym także zarządów ogrodów. Z mocy samego prawa wszyscy działkowcy tracą uprawnienie
do użytkowania gruntów, bo stracą moc przydziały działek i umowy cywilnoprawne na ich użytkowanie zwykłe
lub użytkowanie wieczyste. Cała własność PZD tj. nieruchomości, urządzenia ogrodowe, prawa nabyte do
gruntów oraz środki finansowe na kontach ulegają konfiskacie (art. 32). Projekt nie przewiduje również żadnych odszkodowań dla działkowców za ich mienie
istniejące na aktualnie użytkowanych działkach. Wszyscy bez wyjątku muszą opuścić swoje działki i przekazać
je do dyspozycji likwidatora albo pełnomocników powołanych przez miejscowe władze samorządowe. Po usunięciu z gruntów działkowców nastąpi drugi etap realizacji postanowień ustawy p. Dery.
Obecnie w około 5000 ogrodów działkowych użytkuje swoje działki ponad 900.000 działkowców. Ilość ogrodów, działek i działkowców ulegnie radykalnemu
zmniejszeniu. Powodem tego jest ustalony dalszy bieg
postępowania. Tereny ogrodów pod rządami przepisów
projektowanej ustawy stają się wyłącznie własnością
miejscowych samorządów. W związku z tym miejscowe
władze samorządowe będą zobowiązane do podjęcia
uchwał w sprawie dalszego wykorzystania terenów po
zlikwidowanych ogrodach. Znając zapędy, szczególnie
większych miast, z dużą dozą pewności należy się liczyć

z całkowitą likwidacją ogrodów obecnie znajdujących
się na terenach będących w zainteresowaniu inwestorów.
W miastach tych mają szanse utrzymać się tylko ogrody
na ich obrzeżach lub poza ich granicami. Według rozeznania PZD w ten sposób ulegnie likwidacji, co najmniej
40% wszystkich ogrodów i około 300.000 działek.
W ogrodach figurujących w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (art. 5 ust. 6 ustawy) i na
gruntach nieznajdujących zainteresowania wśród inwestorów będą tworzone ogrody według nowych zasad. Ponieważ projekt ustawy przewiduje wielkość działek w
granicach od 500 do 1500 m2 ilość nowych działek będzie zredukowana o dalsze 300.000. W sumie w ramach
realizacji nowej ustawy ulegnie likwidacji ponad
600.000 działek i co najmniej tylu działkowców nie doświadczy możliwości „uwłaszczenia”. W ogrodach nowych muszą być na nowo wykonane podziały gruntu na
działki zgodne z normatywem metrażowym zawartym
w proponowanej ustawie. Koszty nowego podziału geodezyjnego, przełożenia instalacji i urządzeń będą obciążały nowych nabywców. Na działkach tych, co wynika
z prawa budowlanego, można wznosić budynki mieszkalne. Czyli, to, co poseł wnioskodawca nazywa „ogródkami działkowymi” faktycznie jest terenem osiedli
domów jednorodzinnych, w którym niepotrzebne są alejki i place rekreacyjne dla dorosłych i dzieci a tylko drogi dojazdowe i przyłącza mediów do poszczególnych
działek i domów. Po dokonaniu nowego podziału „ogrodów” na działki pełnomocnik z ramienia samorządu
miejscowego rozpocznie sprzedaż działek. Sprzedaż
działek będzie odbywał się w formie aukcji, czyli na zasadzie, „kto da więcej”. Procedura ta wskazuje, że działki będą mogli nabyć tylko bardzo majętni ludzie, obecni
działkowcy w większości emeryci, renciści i wielu bezrobotnych, nie mają żadnych szans. Działki będą wyceniane jak do katastrów gruntowych tj. według cen
rynkowych na danym terenie. Nawet z uwzględnieniem
przewidzianych w projekcie ustawy upustów, do 99% ale
z koniecznością pokrycia wszystkich innych kosztów,
nabycia działki dla większości obecnych działkowców
będzie nieosiągalny. Ci szczęśliwcy, którzy będą mieli
możliwość nabycia nowej działki muszą brać pod uwagę również konieczność płacenia wszystkich miejskich
opłat i ogólnie obowiązujących podatków, ponieważ nowa ustawa już nie zawiera przepisów mówiących o zwolnieniu od nich działkowców.
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Należy w tym miejscu wyraźnie poinformować społeczeństwo i działkowców, że to, co poseł wnioskodawca
nazwał „ogródkami działkowymi” faktycznie będzie
osiedlami domów jednorodzinnych. Zamiast propagowanego „uwłaszczenia” będzie wywłaszczenie i to w stylu bolszewickim, bez żadnych odszkodowań. Likwidacja
PZD w świetle obowiązującej konstytucji RP jest poważnym naruszeniem zasad obowiązujących w demokratycznym państwie prawa, likwidowane mogą być tylko
stowarzyszenia i organizacje godzące w interes państwa
lub szerzące faszystowskie i totalitarne idee. Idea ogrodów działkowych aktualnie rozwijana w wielu pań-

stwach Unii Europejskiej i poza nią związana jest ze
szlachetnym hobby ludzi niemających możliwości nabywania gruntów na własność, dających możliwość tworzenia tanich warunków rekreacji i działań prozdrowotnych, a także tworzenia w miastach terenów zielonych
i ekologicznego wykorzystania terenów przeważnie takich, których zagospodarowanie nie leży w możliwościach samorządów lokalnych.
Pożytecznym byłoby, aby ludzie nieznający zgłoszonego przez posła z ramienia PiS Andrzeja Derę zapoznali się z prawdziwym celem jego inicjatywy ustawodawczej.
Z poważaniem,
Za Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie
Prezes
/-/ Stanisław Chodak

Lublin, 13 maja 2009 r.

5. Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie
Pan
Tomasz Rożek
Redaktor
„Gazety Polska”
Panie Redaktorze!
Im bliżej wyborów do Europarlamentu, tym bardziej
gorąca temperatura wokół ogrodów działkowych. Zmasowane uderzenie wielu lokalnych dzienników koncernu
„Polska” świadczy o przystąpieniu do frontalnego ataku
przeciwko PZD i ogrodom ze strony polityków pokroju
L. Staroń czy A. Dery itp. Cel jest jeden, uwolnić grunty do swobodnej gry rynkowej. Żeby to jednak nie wyglądało źle, to się działkowcom obiecuje działki na
własność. Dla lepszego efektu pokazuje się PZD, jako
organizację zajmującą się jedynie ściąganiem pieniędzy
od działkowców i kontrolowaniem czy działki są zadbane oraz wyrzucaniem niepokornych. Co za perfidia?
Obiecuje się wszystkim własność, ale w projekcie ustawy gwarantuje się jedynie prawo do złożenia wniosku
o wykup. Co dalej będzie i jaki finał, o tym pomysłodawcy milczą. Niech się działkowiec napali a jak się jeszcze
dowie, że PZD jest przeciwny uwłaszczeniu to efekt murowany. Sami się wewnętrznie załatwią i o to chodzi.
PZD nie jest przeciwny uwłaszczeniu pod warunkiem,
że będzie ono powszechne z mocy ustawy i dla wszystkich, a nie dla garstki ludzi, którzy spełnią warunki.
Co przyniosą sławne wspólnoty, tego dzisiaj nikt nie
wie. Prawdopodobnie ruinę ogrodów, ale wówczas efekt
zasadniczy również będzie osiągnięty.

Z tym Trybunałem Konstytucyjnym, to też p. Dera coś
ponownie pogmatwał. Bo albo politycy nie rozumieją
treści, albo nie potrafią czytać tekstu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
Romana Michalaka z Olsztyna, który naruszył prawo budowlane, stroi się w laury i za jego przykładem nawołuje
do anarchii. No to hulaj dusza – zanim poszło wielu innych, którzy dziś mają kłopoty i to nie ze strony Związku.
Dziwnymi kategoriami myślowymi operują przeciwnicy ogrodów działkowych, uważając garstkę działaczy
szczebla krajowego za Związek. PZD to samorządna organizacja pozarządowa zrzeszająca działkowców i ogrody. Likwidacja PZD to jednocześnie likwidacja działek
i ogrodów, ale tego autorzy projektu nie mówią.
Głównym celem reformatorów jest totalne rozbicie ruchu ogrodnictwa działkowego, osłabienie organizacji,
otumanienie ludzi „darmochą” – niech wierzą tak jak górnicy, hutnicy, stoczniowcy czy rolnicy PGR itp. Szczęśliwość nadejdzie z nadania. Tam nie będzie trzeba nic płacić
a jeszcze można zarobić na sprzedaży działki, wybudować dom i sobie mieszkać. Istny socjalizm utopijny.
Pan Panie redaktorze te wszystkie mądrości przekazuje społeczeństwu. Pytanie – za ile? Z czyjej inspiracji?
Z nadzieją, że może to ludzie kupią.
Z wyrazami szacunku,
/-/ podpisy 14 osób

Szczecin, 15 maja 2099 r.
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6. Emerytowany górnik, wiceprezes ROD „Pod Kasztanami” w Żorach, Pan Józef Brzozowski
Redakcja
Polska dziennik Zachodni
www.polskadziennikzachodni.pl
Dotyczy: „Ogródki działkowe będą już na własność”
PiS i bajer – potęga medialna.
Gdyby redaktor Tomasz Ł. Rożek i jego partyjni mocodawcy mogliby zagwarantować, że ci działkowcy którzy
będą chcieli wykupić swoją działkę będą mogli to zrobić,
to ja byłbym bardzo zadowolony i chwaliłbym ich.
Ale ten artykuł jest pomieszaniem prawdy, przypuszczeń i zwykłego kłamstwa.
Prawdą jest między innymi, że część działkowców
chciałaby wykupić ziemię, przypuszczeniem jest że będą mogli to zrobić, a kłamstwem jest że PZD nie ma konkurencji. Każdy może sobie kupić kawałek ziemi ornej
koło miasta, lub na terenach rekreacyjnych i nie będzie
płacić składki członkowskiej 15 gr./m2 i nie będzie go

obowiązywał regulamin i statut PZD. Jest jeszcze inna
konkurencja, w Żorach gdzie mieszkam jest ogród działkowy nienależący do PZD (a Żory z pewnością nie są
ewenementem), tam działkowcy nie płacą składki członkowskiej PZD.
Nasuwa się jeszcze pytanie, czy p. Rożek zna historię
„niepokornych buntowników” np. Romana Michalaka
z Olsztyna, i czy również poparłby innych niepokornych
na przykład Ruch Autonomii Śląska?
Jak na razie to widzę, że ci co chcą mnie uwłaszczyć,
to tak naprawdę chcą mnie wywłaszczyć.
Z należnym szacunkiem:

Żory, 13 maja 2009 r.

/-/ Józef Brzozowski

7. Pani Irena Kazimierczuk z Wałbrzycha
Pan
Tomasz Rożek
Redaktor Gazety
„Kurier Lubelski”
Pomimo, iż jestem mieszkanką województwa dolnośląskiego, jednak wpadła mi w ręce Wasza lokalna gazeta,
jaką jest „KURIER LUBELSKI” z dnia 13.05.2009 r.
Znalazłam w niej artykuł Pana autorstwa zatytułowany
„Ogródki działkowe będą już na własność”. Przeczytałam
powyższy artykuł i stwierdzam, że zbyt szybko i pochopnie rozstrzygnął Pan sprawę uwłaszczenia działkowców
wydając już w samym tytule swojego artykułu werdykt.
Chyba jest Pan jasnowidzem i korzysta Pan czerpiąc informację z podświadomości i nadświadomości, która jak Pan
wie zlokalizowana jest w pańskim mózgu. Najwidoczniej
pomylił Pan zawód zostając przez przypadek dziennikarzem. Roztacza Pan przy tym aurę głębokiego niepokoju
i niesmaku wśród działkowców i nie tylko wśród działkowców, ale również wprowadza Pan opinię publiczna
w błąd podając błędne wiadomości.
Teraz chciałabym ustosunkować się do spraw przedstawionych w Pana artykule i w miarę swoich możliwości

sprostować informacje, które Pan zamieścił swoim artykule. Otóż, zacznę od „okrągłego stołu” który rzekomo ma
zorganizować Klub Parlamentarny PO pomiędzy Polskim
Związkiem Działkowców a działkowcami. Jest to oczywista nieprawda. Owszem odbędzie się Kongres w Warszawie zorganizowany przez Polski Związek Działkowców w którym wezmą udział działkowcy z całej Polski i na który zostaną zaproszeni politycy i dziennikarze.
Ale celem Kongresu będzie wypracowanie wspólnego stanowiska Polskiego Związku Działkowców wraz z działkowcami z całej Polski, a także obrona Polskiego Związku
Działkowców, ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych obecnie obowiązującej oraz praw działkowców.
Kolejna sprawa to wypowiedź Pana Andrzeja Czerwińskiego wiceszefa Klubu Parlamentarnego PO, który twierdzi, że ostatnio Klub Parlamentarny PO zasypywany jest
petycjami od działkowców, którzy chcą wykupić działkę.
Jest to stwierdzenie kłamliwe, ponieważ znikoma część
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działkowców w skali kraju zainteresowana jest wykupem
swojej działki. Ja również posiadam działkę, i absolutnie
nie jestem zainteresowana wykupem jej na własność. Jest
mi to zupełnie niepotrzebne. Ponadto, nie wyobrażam sobie wybudowania na działce domu i zamieszkania w nim.
To się mija z podstawowymi funkcjami rodzinnego ogrodu, jako urządzenia użyteczności publicznej.
Dalej w swoim artykule twierdzi Pan, że rozmawiał Pan
z Posłami PO dla poparcia projektu ustawy o ogródkach

działkowych. Owszem, rozmawiał Pan ze zwolennikami
powyższego projektu ustawy – posłami PO, ale dlaczego
nie rozmawiał Pan z przeciwnikami projektu ustawy dla
jego odrzucenia również posłami PO??? Zamieszczając
obraz, pod którym widnieje napis „Na działce moglibyśmy zbudować nawet dom kryty strzechą” to już kompletny absurd. Szydzi Pan z działkowców i wyśmiewa ich
biedę. Co oczywiście świadczy o pańskiej kulturze osobistej.
/-/ Irena Kazimierczuk

Wałbrzych, 20 maja 2009 r.

II. CIÑG DALSZY PROTESTÓW W SPRAWIE
PROJEKTU USTAWY PIS
1. Stanowiska Okr´gowych Zarzàdów, Komisji Rewizyjnych i Rozjemczych

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie
STANOWISKO
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
z dnia 13 maja 2009 r.
w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku
Działkowców w Koszalinie zostało zbulwersowane uporem, z jakim przedstawiciele partii PiS, którzy po raz kolejny projektem ustawy o ogrodach działkowych mamią
działkowców możliwością wykupu działek, jak i korzyściami wynikającymi ze zmiany prawnej i sposobu ich
użytkowania. Wszystkie te projekty zmierzają do:
– uchylenie ustawy z 8 lipca 2005 r. zaakceptowanej
przez społeczność działkową i popieraną przez działkowców na listach w obronie ustawy o ROD,
– likwidacji ruchu ogrodnictwa działkowego i Polskiego Związku Działkowców, skutecznie broniącego ogrodów i praw działkowców,
– nacjonalizacji majątku Związku i komunalizacji majątku ogrodów działkowych, a w konsekwencji do ich likwidacji.

Kwestię uwłaszczenia działkowców uzależnia się od
umieszczenia w miejscowych planach przestrzennego zagospodarowania, co z góry przesądza, że przeważająca
część działkowców nie będzie miała możliwości dokonania wykupu swojej działki z uwagi na brak takich planów
albo nie ujęcie ogrodów działkowych w planach zagospodarowania przestrzennego. Proponowane rozwiązania
prawne w postaci powoływania wspólnot ogrodowych
przez urzędników gminnych oznacza całkowite podporządkowanie ogrodów działkowych urzędom gminnym.
Stanowczo odrzucamy zapisane w projekcie rozwiązania, nie zgadzamy się na komunalizację prywatnego majątku działkowców i nacjonalizację majątku PZD. Jesteśmy
zdumieni, że wybrani przez społeczeństwo parlamentarzyści nie słuchają głosu wyborców. Podejmowane próby reorganizowania ogrodnictwa działkowego w Polsce, bez
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konsultacji z najbardziej zainteresowanymi i wbrew ich
oczekiwaniom, są tego dobitnym przykładem. Prezydium
Okręgowego Zarządu w Koszalinie apeluje do wszystkich

Parlamentarzystów o podjęcie zdecydowanej obrony praw
działkowców i ogrodów działkowych zawartych w ustawie
o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 r.
Za prezydium OZ PZD w Koszalinie
Prezes
/-/ Stanisław Suszek

Koszalin, 13 maja 2009 r.
Otrzymują:
Pan Prezydent RP
Pan Premier RP
Pan Marszałek Sejmu RP
Pan Marszałek Senatu RP
Panowie Przewodniczący Klubów Poselskich
Pan Prezes Polskiego Związku Działkowców

Komisja Rozjemcza ROD „Wodnik” we Wrocławiu
PROTEST
Komisji Rozjemczej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WODNIK” we Wrocławiu
dotyczący projektu ustawy o ogrodach działkowych przekazanego przez PiS Sejmowi RP
w dniu 23.03.2009 roku
1500 m2) mają charakter spekulacyjny i mogą doprowadzić do prób komasowania działek przez osoby bogate.
5. Stanowi on niespójną kompilację przepisów z różnych ustaw, zawiera dużą ilość nieścisłości i błędów. Natomiast terminologia – zastosowana przy jego opracowaniu – nie zawsze jest zgodna z prawem.
Opisane w punkcie 1. dążenia autorów i wnioskodawców wspomnianej ustawy są charakterystyczne dla państwa totalitarnego, gdzie władza polityczna najlepiej wie
co jest dobre i co może uszczęśliwić przeciętnego obywatela. Przedsięwzięcia takie mają znamiona restytucji poprzedniego systemu politycznego w Polsce. Przecież
działkowcy - jako podmiot opisanych działań – wiedzą
najlepiej co jest dla nich dobre. Jeżeli są zadowoleni
z ustawy, która chroni ich interesy to po co organ władzy
ustawodawczej (Sejm) chce na siłę uszczęśliwiać społeczność działkową. Tym bardziej, że teraz należy wszystkie
twórcze siły naszego państwa skoncentrować na walce
z kryzysem gospodarczym i finansowym, który godzi
w podstawowe interesy Polaków. Zajmowanie się sprawami błahymi – zastępującymi nieudolnie merytoryczną
dyskusję, związaną ze zbliżającymi się wyborami do parlamentu europejskiego – jest czymś niepoważnym i może
świadczyć o lekceważeniu potencjalnych wyborców lub
o nieudolności autorów ww. projektu ustawy.

Komisja Rozjemcza Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„WODNIK” po przeanalizowaniu wspomnianego projektu ustawy stwierdziła, że:
1. W projekcie ustawy znajdują się zapisy sprzeczne
z Konstytucją naszego państwa, odnoszące się do:
a) Zamiaru likwidacji Polskiego Związku Działkowców
– (samorządnej, samodzielnej, niezależnej organizacji społecznej) – i nacjonalizacji należących do niego gruntów,
nieruchomości i funduszy;
b) Przejęcia przez gminy majątku działkowców, zgromadzonego na działkach przez kolejne pokolenia ich użytkowników;
c) Przejęcia przez gminy dotychczasowych obiektów
i urządzeń, znajdujących się na terenach rodzinnych ogrodów działkowych.
2. Implikacją likwidacji – PZD i istniejącej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – będzie zniesienie barier chroniących te ogrody przed likwidacją.
3. Zawarte w projekcie ustawy zapisy – dotyczące
uwłaszczenia działkowców – są nie tylko sprzeczne
z przepisami Konstytucji RP i prawami gmin, a także są
nierealne we Wrocławiu, gdzie ponad 90% terenów ogrodów działkowych przeznaczono na inne cele.
4. Proponowane – w projekcie ustawy zapisy – umożliwiające powiększenie powierzchni działki (z 500 m2 do

Za Komisję Rozjemczą ROD
Sekretarz
/-/ Kazimierz Worach
Wrocław, 18 maja 2009 r.

Zastępca Przewodniczącego
/-/ Ryszard Gajek
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Przewodniczący
/-/ Władysław Tkaczew

Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku
Szanowni Państwo
Posłowie na Sejm RP
Sejmowej Komisji Infrastruktury
Sejmowej Komisji Gospodarki
Szanowne Posłanki! Szanowni Posłowie!
Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku wraz z Okręgową
Komisją Rewizyjną i Okręgową Komisją Rozjemczą
zwracają się o wydanie negatywnej opinii w sprawie poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, zawartego w druku sejmowym nr 1886. Statutowe organy
naszego Gdańskiego Okręgu reprezentując 54 tysiące
działkowców, kolejny raz zwracają do Posłów na Sejm RP
o niedopuszczenie do procedowania tego, z gruntu szkodliwego dla członków naszego Związku, projektu ustawy.
Kolejny raz stwierdzamy, że projekt ustawy zawiera wyłącznie nierealne i populistyczne obietnice nijak mające
się do rzeczywistości.
Projekt ustawy zmierza wprost do pozbawienia nas
działkowców obrony prawnej wykonywanej z godnością
przez członków Krajowej Rady PZD.
Celem projektowanej ustawy nie jest uwłaszczenie a zawłaszczenie majątku działkowców i ich samodzielnej, samorządnej i pozarządowej organizacji społecznej! Projekt
ustawy jest przede wszystkim wadliwy i nie spełnia nawet zasad przyzwoitej legislacji.
Uważamy, że teraz jest taki czas, aby w obronę Polskiego Związku Działkowców zrzeszającego ponad milion
członków, a z ich rodzinami przeszło 4 miliony Obywateli RP, zaangażowały się naczelne organy naszego Państwa! Pomysł autorów projektu zmierzający do likwidacji

PZD i grabieży majątku naszego Związku jest przede
wszystkim niekonstytucyjny!
Łamie zapisy szeregu artykułów Konstytucji RP,
a w tym zwłaszcza: art. 2; art. 13; art. 21 ust. 2; art. 32 ust.
2; art. 36 ust. 6 czy też art. 64 ust. 2!
Pragniemy Państwa zapewnić, że nadal czynić będziemy wszystko, w zgodzie z polskim prawem, aby przeciwstawiać się temu projektowi i wszystkim innym godzących w prawa nabyte działkowców.
Nie wyrażamy zgody i nie pozwolimy, by w imię partyjnych interesów, zniszczyć ponad 100-letni dorobek i tradycję polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego! Liczne
protesty, kierowane do Sejmu RP świadczą o jednomyślnej działkowców negatywnej ocenie w sprawie tego projektu ustawy.
Statutowe organy Okręgu Gdańskiego wyrażają głębokie przekonanie, że Posłowie obu Sejmowych Komisji
zajmą negatywne stanowisko w przedmiotowej sprawie
oraz spowodują, że Sejm RP w pierwszym czytaniu odrzuci projekt ustawy, zawarty w druku poselskim nr 1886.
Obowiązująca od 2005 roku ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych sprawdziła się w codziennym życiu
i dobrze służy działkowcom, ogrodom i ich Związkowi
i nikt z naszego środowiska nie widzi uzasadnienia ani potrzeby zmiany istniejącego status quo!
Z wyrazami szacunku

Prezes OZ
/-/ Czesław Smoczyński

Wiceprezes OZ
/-/ Jan Dawidowicz

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
/-/ mgr Bogusław Dąbrowski

Gdańsk, 19 maja 2009 r.

Otrzymują:
1. Wszyscy Posłowie Sejmowej Komisji Infrastruktury
2. Wszyscy Posłowie Sejmowej Komisji Gospodarki
3. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki
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Sekretarz OZ
/-/ Waldemar Lewandowski

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej
/-/ Józef Pisarski

Okręgowy Zarząd Opolski PZD w Opolu
Marszałek Sejmu RP
Pan Bronisław Komorowski
STANOWISKO
Prezydium Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców
w sprawie projektu ustawy PiS o ogrodach działkowych
Posłowie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, na czele z Posłem RP Panem Andrzejem Derą rozpoczęli od kilku miesięcy br. Kampanię, której celem jest
unieważnienie ustaw sejmowych z 06.05.1981 r., o pracowniczych ogrodach działkowych i z dnia 08.07.2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych. Unieważnienie
przez Sejm tych ustaw pozwoli na likwidację – w świetle
prawa - ogólnopolską organizację jaką jest Polski Związek
Działkowców, likwidację rodzinnych ogrodów działkowych w istniejących obecnym kształcie prawnym, nacjonalizację mienia związkowego, zabór środków finansowych zdeponowanych na wyodrębnionych kontach tzw.
Funduszu Rozwoju i podporządkowania niewielkich resztek ilości ogrodów działkowych gminie. Propozycja
uwłaszczenia działkowców dot. będzie wyłącznie tej niewielkiej grupy działkowców z pozostałych ogrodów, które nie zostały wyrzucone z planów przestrzennych zagospodarowania gmin.
I za to wszystko trzeba będzie zapłacić emerytom i rencistom z własnej kieszeni – dziurawej – z niewystarczającej na życie emerytury czy renty.
Zachodzi więc pytanie – dlaczego w państwie prawa,
państwie demokratycznym nie przekazuje się obywatelom właściwej wykładni proponowanych zmian ustawo-

dawczych. Dlaczego nam działkowcom obiecuje się „powszechne uwłaszczenie” , które w istocie będzie dotyczyć
niewielkich grup osób? Dlaczego w rozpoczętym kryzysie ekonomicznym – niewiadomo do kiedy będzie trwać,
zabiera się ludziom najniżej usytuowanym finansowo ten
skrawek ziemi, który pozwala im godnie przetrwać biedę
i będą spędzać wolny czas z rodziną w symbiozie z przyrodą. Są to działania wymierzone przeciwko prawie milionowej rzeszy polskich rodzin.
Dlaczego też, znając sytuację formalno-prawną opolskich ogrodów działkowych oraz na podstawie kontaktów
z działkowcami i ich rodzinami i na podstawie wypowiedzi członków ogrodów działkowych na walnych zebraniach sprawozdawczych jakie zakończyły się z końcem
miesiąca kwietnia, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec
projektu ustawy redakcji PiS i wnioskujemy o jej odrzucenie w pierwszym czytaniu przez Sejm.
Projekt tej ustawy jest wymierzony nie tylko przeciwko
ruchowi związkowemu, ale i porządkowi prawnemu naszego Państwa – wprowadza chaos prawny, rozdrobnienie własności i nieodwracalne zmiany w zablokowaniu
aktywności społecznej spełnionej na rzecz lokalnej społeczności przez aktyw ruchu działkowego.

Prezes
/-/ Antonina Boroń

Wiceprezes
/-/ Edward Ambrożko

Członek Prezydium
/-/ Stefan Chochołowicz
Opole, 14 maja 2009 r.
Otrzymują:
1. Klub Parlamentarny PiS
2. Klub Parlamentarny PO
3. Klub Parlamentarny PSL
4. Klub Parlamentarny SLD
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Wiceprezes
/-/ Jan Gręda

Sekretarz
/-/ Władysław Maj

Komisja Rewizyjna ROD „Szczepin” we Wrocławiu
Pan Marszałek Sejmu RP
Bronisław Komorowski
Komisja Rewizyjna ROD „Szczepin” po zapoznaniu się
z założeniami ostatniej wersji PiS-owskiej ustawy o Ogrodach Działkowych /druk sejmowy 1886/ jest zaniepokojona kierunkami ingerencji i wyraża sprzeciw jej uchwaleniu.
– Zarządzanie ogrodami przez Gminy doprowadzi bowiem do zagłady Rodzinnych Ogrodów Działkowych w
Polsce. W większości miast już eliminuje się bezprawnie
z planów zagospodarowania przestrzennego. Tereny przeznacza się na cele komercyjne i inne.
– Dobrodziejstwo „uwłaszczenia” działkowców przygotowane przez PiS jest podstępne i praktycznie stanowić
będzie ustawę wywłaszczeniową milionów użytkowników działek.
– W okresie postępujących zmian klimatycznych na ziemi powstających w wyniku rozwoju cywilizacji i nierozważnej ingerencji człowieka ogrody stanowią zielone
płuca miast i są swoistym antidotum tym zmianom. Wysocy urzędnicy – decydenci eliminacji ogrodów i zakładający w ich miejsce „kamienne pustynie” na miejsce
zamieszkania siebie i swoich rodzin wybierają tereny zielone i zalesione przyległych miastu gmin.

– Rzeczypospolita Polska jest dobrem wspólnym
wszystkich obywateli, przygotowanie ustawy bez zasięgnięcia opinii legalnie działającego Polskiego Związku
Działkowców jest niekonstytucyjne i w demokratycznym
państwie prawa stanowi początek totalitaryzmu. Politycy
i urzędnicy III RP w swoich działaniach nie dostrzegają
interesów milionowej rzeszy emerytów-działkowców,
którzy dziesiątki lat przepracowali dla dobra kraju. Pozbawiają ich prawa do godności w ostatnich latach życia.
PZD – jako samorządna organizacja działkowców o ponad 100-letniej tradycji funkcjonowanie ogrodów w Polsce dobrze dba o interesy Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Ustawa o ogrodach z 8 lipca 2005 roku wraz
z późniejszymi zmianami oraz Statut PZD i Regulamin
Rodzinnych Ogrodów Działkowych są tego gwarantem.
Apelujemy zatem do Pana Marszałka i wszystkich Klubów Poselskich i parlamentarzystów o rozsądne działanie
i czynienie dla milionowej rzeszy działkowców rzeczy dobrych a nie likwidacji PZD i Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Członkowie Komisji Rewizyjnej ROD „Szczepin”

Sekretarz
/-/ Bożena Gębicka

Z-ca Przewodniczącego
/-/ Tadeusz Orzepowski

Członek
/-/ Bronisława Lelewska

Przewodniczący
/-/ Zygmunt Jobko

Członek
/-/ Edward Górecki

Wrocław, 14 maja 2009 r.

Komisja Rozjemcza ROD „Marzenie” we Wrocławiu
PROTEST
Komisji Rozjemczej ROD „Marzenie” we Wrocławiu
dotyczący projektu ustawy o ogrodach działkowych przekazanego Sejmowi RP
w dniu 23.03.2009 roku
– Uważamy, że niektóre zapisy są sprzeczne z Konstytucją naszego państwa a mianowicie – zamiar likwidacji
Polskiego Związku Działkowców i nacjonalizacja należących do niego gruntów i funduszy. Organizacja ta jest samorządną, samodzielną i społeczną utrzymującą się ze

Komisja Rozjemcza Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Marzenie” analizując projekt ustawy stwierdziła że:
– Proponowane w projekcie ustawy zapisy umożliwiające powiększenie działki /z 500 m2 do 1500 m2/ mają charakter spekulacyjny dla osób bogatych.
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składek członkowskich 35% to znaczy z 15 gr za m2. Próba przejęcia przez gminy majątku działkowców zgromadzonego na działkach przez kolejne pokolenia ich
użytkowników. Przejęcie przez gminy dotychczasowych
obiektów i ich urządzeń znajdujących się na terenach rodzinnych ogrodów działkowych.
– Zapisy ustawy dotyczące uwłaszczenia działkowców
naszym zdaniem są sprzeczne z przepisami Konstytucji
RP i prawami gmin, jak również są nierealne we Wrocławiu, gdzie ponad 90% terenów ogrodów działkowych
przeznaczono w planach zagospodarowania przestrzennego na inne cele a mianowicie: osiedla mieszkaniowe, par-

Sekretarz
/-/ Barbara Koralczyk

ki i tzw. zieleń ogólnie dostępną, obiekty użyteczności publicznej i cele komercyjne. Wniosek z tego nasuwa się
sam, że dąży się do likwidacji ogrodów w mieście. Ogrodów ubywa, a chętnych jest coraz więcej, społeczeństwo
się starzeje i chciałoby odpoczywać na łonie natury czynnie. Uważamy, że mamy prawo protestować jako członkowie związku jak również Komisja Rozjemcza mając na
uwadze słynną specustawę drogową z lipca 2008 roku.
Pozbawia ona prawa do odszkodowania i prawa do
działki zamiennej działkowców przy likwidacji ogrodu
pod inwestycje drogowe. Tą ustawą również chciano na
siłę uszczęśliwić działkowców, a wyszło inaczej.

Vice Przewodniczący
/-/ Mieczysława Ewertowska

Przewodniczący Komisji Rozjemczej
/-/ Kazimierz Chabowski

Wrocław, 20 maja 2009 r.
Do wiadomości:
Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu RP
Pan Jarosław Kalinowski Vice Marszałek Sejmu RP
Pan Stefan Niesiołowski Vice Marszałek Sejmu RP
Pan Jerzy Szmajdziński Vice Marszałek Sejmu RP
Pan Krzysztof Putra Vice Marszałek Sejmu RP

Komisja Rewizyjna ROD „Wodnik” we Wrocławiu
PROTEST
Komisji Rewizyjnej ROD „Wodnik” we Wrocławiu
w sprawie projektu PiS o ogrodach działkowych
z dnia 23 marca 2009 roku
Komisja Rewizyjna ROD „Wodnik” we Wrocławiu po
zapoznaniu się z projektem ustawy PiS z 23.03.2009 r. dot.
ogrodów działkowych, stwierdza że pozorna innowacyjność tego projektu faktycznie godzi w interesy ogromnej
rzeszy polskich działkowców. Jest ich blisko milion.
Są to w zdecydowanej większości ludzie niezamożni, a
ich działkowe plony-warzywa i owoce-stanowią często
istotne uzupełnienie codziennego jadłospisu. Ponadto
działki są dla wielu osób swoistym azylem i ucieczką
z upiornych betonowych blokowisk. Proponowane w projekcie uwłaszczenie działek jest sprytnym kruczkiem praw-

nym – dotyczyłoby znikomej ilości działkowców, tych dobrze sytuowanych. Niekiedy odnosi się wrażenie, że na taki właśnie projekt czeka lobby budowlane, a zwłaszcza
deweloperzy. Ciekawe, że autorami tak niekorzystnego dla
działkowiczów projektu są politycy, którzy zwykle – szczególnie przed wyborami do parlamentu – jawią się jako żarliwi rzecznicy i obrońcy ludzi pracy.
Komisja Rewizyjna ROD „Wodnik” we Wrocławiu stanowczo sprzeciwia się ww. projektowi PiS, którego jednoznaczną intencją jest likwidacja Polskiego Związku
Działkowców oraz ogrodów działkowych.
Komisja Rewizyjna ROD
/-/ Wiesław Sokołowski
/-/ Kazimierz Winiarski – członek
/-/ Leszek Dubieński – członek

Wrocław, 21 maja 2009 r.

Do wiadomości:
Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu RP, Pan Jarosław Kalinowski Wicemarszałek Sejmu RP
Pan Stefan Niesiołowski Wicemarszałek Sejmu RP, Pan Jerzy Szmąjdziński Wicemarszałek Sejmu RP
Pan Krzysztof Putra Wicemarszałek Sejmu RP
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Komisja Rozjemcza ROD „Stokrotka” we Wrocławiu
Marszałek Sejmu
Bronisław Komorowski
Szanowny Panie Marszałku!
Komisja Rozjemcza Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Stokrotka” we Wrocławiu zwraca się do Pana z gorącą
prośbą o zrozumienie i wstawiennictwo w naszych staraniach, aby projekt ustawy o ogrodach działkowych złożony przez PiS do Sejmu RP w dniu 24 marca 2009 r. został
wnikliwie i krytycznie potraktowany przez odpowiednie
organy, tak aby nierozsądna inicjatywa nie niweczyła aktualnego stanu prawnego naszych działek. Uważamy, że
ustawa z dnia 8 maja 2005 r. powinna nadal obowiązywać, a niestety proponowana przez PiS nowa ustawa
zmierza do likwidacji Polskiego Związku Działkowców
i oburzających nas zmian, które prowadzą do zracjonalizowania i zniweczenia dorobku pochodzącego z naszych
składek. Tymczasem działki usytuowane w pobliżu osiedli służą wypoczynkowi całych rodzin. Cenimy je bardzo,
bo mając możliwość relaksującej pracy w zasięgu ręki, nie

musimy wyjeżdżać, na co przeważnie trudno sobie pozwolić. Przyjęcie proponowanej przez PiS ustawy niewątpliwie przyniosłoby nam krzywdę. My, działkowcy,
mamy nadzieję, że Pan Marszałek i wszyscy, od których
zależy porządek prawny w naszym kraju staną w obronie
rodzinnych ogrodów działkowych i ochronią ustawę
z dnia 8 maja 2005 r. Przedstawiony przez PiS projekt w
realizacji oznaczać będzie dla nas wysokie obciążenia finansowe, a przecież działkowców sędziwych i schorowanych nie stać na pokrycie kosztów związanych z proponowanym niby uwłaszczeniem i rozwiązaniem Polskiego Związku Działkowców.
W imieniu całej społeczności ogrodu Komisja Rozjemcza gorąco prosi Pana Marszałka o pomoc w obronie obowiązującego teraz porządku prawnego, to jest w obronie
ustawy z dnia 8 maja 2005 r.

Prezes
/-/ Mirosław Jabłoński

Z poważaniem
Członkowie Komisji Rozjemczej
/-/ 4 podpisy

Wrocław, 20 maja 2009 r.

Komisja Rozjemcza ROD „Sahara” we Wrocławiu
APEL
do członków naszego ogrodu
w sprawie protestu przeciwko likwidacji PZD przez projekt nowej ustawy o ogrodach działkowych
wniesiony do Sejmu RP dnia 23.03.2009 r. przez pana Andrzeja Derę, przedstawiciela PiS
Głównym celem projektu jest likwidacja PZD i przejęcie przez państwo jego majątku i funduszy. Jest to prawo
sprzeczne z Konstytucją RP i podstawową zasadą demokracji, ponieważ likwiduje praworządną organizację zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadającą
osobowość prawną.
Proponowana ustawa nawiązuje do najgorszego okresu
stalinowskiego, w którym wywłaszczano i likwidowano
wszystkich, którzy byli niewygodni temu systemowi.
W pierwszej kolejności PiS zmierza do likwidacji PZD,
żeby później, już bez przeszkód rozprawić się z pozbawionymi obrony prawnej działkowiczami i korzystnie
sprzedać ich ogrody na cele komercyjne.

Propozycja sprywatyzowania ROD jest chytrą i dobrze
zakamuflowaną pułapką, zmierzającą do likwidacji ROD,
na którą mogą nabrać się niezorientowani działkowcy, ponieważ posiadanie na własność kawałka ziemi w środku
miasta może kusić. Nie wszyscy bowiem członkowie
związku zdają sobie sprawę z tego, że nie będą już obowiązywały przepisy prawa PZD chroniące działkowców
i ogrody. Prywatni właściciele będą podlegać tylko prawu
cywilnemu. Zatem zaproponowana ustawa już przewiduje, że w „uzasadnionych przypadkach” prywatni właściciele będą mogli przeznaczyć działkę na inne cele niż
przewiduje ustawa. Będą więc mogli: prowadzić działalność gospodarczą jak hurtownie, magazyny, warsztaty, in15

ne usługi itp., a w związku z tym budowa obiektów towarzyszących, transport materiałów, produktów, przyjmowanie klientów itp.
Prowadzić niedozwolone obecnie uprawy i hodowle
oraz budowa towarzyszących obiektów, a nawet budowa
domów mieszkalnych, ponieważ dopuszczalna działka
może wynosić 600 do 1500 m2 jest działką budowlaną.
W związku z tym budowa dalszych obiektów towarzyszących, jak: garaże, szamba, śmietniki itp.
Twierdzenie zatem, że ogrody będą miejscem wypoczynku właścicieli i użytkowników jest wymyślonym hasłem i wierutną bzdurą obliczoną na nieświadomość

prawną i naiwność działkowców. Jest to jedynie obłudna
zachęta działkowców do poparcia propozycji PiS-u zlikwidowania PZD, żeby pozbawić ich organizacji, która
od lat skutecznie broni ich przed nacjonalizacją ogrodów
działkowych.
Komisja Rozjemcza ROD „SAHARA” apeluje do
wszystkich członków naszego Związku o zdecydowany
protest przeciwko likwidacji PZD oraz naszych związkowych praw, a przede wszystkim przeciwko dającej PiS-owi narzędzie do łatwej likwidacji ogródków działkowych.
Z wyrazami szacunku
Komisja Rozjemcza ROD „SAHARA”
/-/

Komisja Rewizyjna ROD im. 40-lecia Wojska Polskiego w Pile
Marszałek Sejmu RP
Posłowie i Senatorowie ziemi pilskiej
STANOWISKO
Komisji Rewizyjnej przy ROD im. 40-lecia Wojska Polskiego w Pile
Komisja Rewizyjna ROD po zapoznaniu się z projektem ustawy PIS o ogrodach działkowych, wyraża niepokój sytuacją jaka wytwarza się wokół Polskiego Związku
Działkowców.
Nowa ustawa stwarza powszechne zagrożenie fałszywym uwłaszczeniem, doprowadza do likwidacji samorządu działkowców, pozbycia się mienia i całej infrastruktury
stanowiącej wspólny dorobek członków ogrodu. Najwięk-

szym grzechem ustawy jest zapis, że o działce będzie decydował urzędnik a nie działkowiec. Komu zależy aby
uszczęśliwiać na siłę działkowców? A może urzędników?
PZD na chwilę obecną spełnia swoją misję i nie ma powodu aby niszczyć i naprawiać to co jest dobre i sprawne
Jeżeli będziemy chcieli zmian to tylko demokratycznie
i z wolą większości.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Tadeusz Daukszewicz

Piła, 27 maja 2009 r.

Krajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie
Szanowni Państwo
Posłowie na Sejm RP
Sejmowej Komisji Infrastruktury
Sejmowej Komisji Gospodarki
Szanowne Posłanki!
Szanowni Posłowie!
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zwraca się do Posłów, członków Sejmowej Komisji Infrastruktury i Sejmowej Komisji Gospodarki o zajęcie negatywnego
stanowiska w sprawie poselskiego projektu ustawy

o ogrodach działkowych z 23 marca 2009 roku, zawartego w druku sejmowym nr 1886.
W naszych wielokrotnych wystąpieniach do Marszałka
i Wicemarszałków Sejmu RP oraz Przewodniczących Klu16

bów parlamentarnych stwierdzaliśmy, że proponowane w
projekcie ustawy rozwiązania, naruszają szereg przepisów
Konstytucji RP w tym konstytucyjną zasadę swobody
zrzeszania się Obywateli RP.
Projekt ustawy nie spełnia nawet, wymaganej przez
Konstytucję RP, zasady przyzwoitej legislacji.
Projekt ustawy jest klasycznym zaprzeczeniem ustawowej zasady, że istnienie i rozwój rodzinnych ogrodów
działkowych stanowi przejaw państwowej polityki w zaspokajaniu potrzeb obywateli. Proponowanie likwidacji
Polskiego Związku Działkowców wraz z nacjonalizacją
majątku jest jawnym zaprzeczeniem unijnej zasady wspierania organizacji społecznych przez organy Państwa.
Biuro Międzynarodowe Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w Luksemburgu istniejące od 1926 roku zrzesza narodowe związki z 14 państw europejskich w tym
Polski Związek Działkowców. Zgromadzenie ogólne tej
organizacji przedstawiło swoje stanowisko w tej sprawie
„Lekceważenie pożytków, które na przestrzeni dziesięcio-

leci ogrody działkowe niosły dla społeczeństwa i nieść powinny również przyszłym pokoleniom, przedkładanie ponad nie zysków osób zainteresowanych wykorzystywaniem terenów na cele komercyjne, jest działaniem wysoce szkodliwym i zasługującym na szczególne potępienie. Dlatego też zgromadzenie ogólne naszej organizacji z
niedowierzaniem przyjmuje te propozycje i solidaryzuje
się z działkowcami zrzeszonymi w Polskim Związku
Działkowców” .
Udzielamy pełnego poparcia w obronie istnienia ogrodów i interesów działkowców prowadzonej przez tą organizację. Jako reprezentanci milionów europejskich
działkowców zwracamy się do Polskiego Parlamentu
o dostrzeżenie i docenienie dorobku działkowców i ich organizacji oraz potrzeby zachowania ogrodów i ruchu
działkowego dla przyszłych pokoleń Polaków. Nie pozwólcie, aby przeszło 100-letnia tradycja ogrodów działkowych w Waszym kraju została zniszczona.
Z poważaniem

Przewodniczący
/-/ Maria Fojt

Z-ca Przewodniczącego
/-/ Olgierd Kownacki

Sekretarz
/-/ Jerzy Jaksoń

Warszawa, 28 maja 2009 r.

Otrzymują:
1. Posłowie Komisji Infrastruktury: Adamczyk Andrzej, Bukiewicz Bożenna, Chmielowiec Zbigniew, Cieślik Leszek,
Czesak Edward, Dudziński Tomasz Mirosław, Dutka Bronisław, Gadowski Krzysztof, Huskowski Stanisław, Kamiński
Tomasz, Kania Andrzej, Kopeć Tadeusz, Kowalski Bogusław, Kozaczyński Jacek, Kozak Zbigniew, Krupa Jacek, Lamczyk Stanisław, Litwiński Arkadiusz, Materna Jerzy, Matuszczak Zbigniew, Mężydło Antoni, Młyńczak Aldona, Mroczek Czesław, Piechociński Janusz, Pierzchała Elżbieta, Pisalski Grzegorz, Polaczek Jerzy, Racki Józef, Rynasiewicz
Zbigniew, Szczepański Wiesław Andrzej, Tchorzewski Krzysztof, Tobiszowski Grzegorz, Tomaka Jan Walenty, Tomczak
Jacek, Wielichowska Monika, Wojtkiewicz Michał, Zbonikowski Łukasz, Żaczek Jarosław i Żmija Stanisław. 2. Posłowie Komisji Gospodarki: Abramowicz Adam, Arkit Tadeusz, Cichoń Janusz, Czerwiński Andrzej, Gadowski Krzysztof,
Gawęda Adam, Gierada Artur, Górski Tomasz, Gut-Mostowy Andrzej, Jasiński Wojciech, Kamiński Jan, Kasprzak Mieczysław, Kaźmierczak Jan, Kopeć Tadeusz, Kozak Zbigniew, Kraczkowski Maks, Krasulski Leonard, Lenz Tomasz, Lis
Bogdan, Malik Ewa, Mężydło Antoni, Milcarz Henryk, Młyńczak Aldona, Motowidło Tadeusz, Nitra Sławomir, Nowak
Tomasz Piotr, Nykiel Mirosława, Olechowska Alicja, Poncyliusz Paweł, Rogacki Adam, Saługa Wojciech, Seliga Dariusz, Stanke Piotr, Staroń Lidia, Streker-Dembińska Elżbieta, Tobiszowski Grzegorz, Wiązowski Waldemar, Zbrzyzny
Ryszard i Zieliński Marek.
2. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Warszawie
Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Okręgowa Komisja Rewizyjna w Warszawie, stanowczo protestuje przeciwko próbom rozwiązania naszej organizacji pod pretekstem uwłaszczenia działkowców.

Jesteśmy Związkiem, do którego działkowcy wstąpili dobrowolnie i w demokratycznych wyborach wybierane są
nasze władze. Ruch działkowy ma 100-letnie tradycje.
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Ostatnia znana nam próba likwidowania polskiej demokratycznej organizacji miała miejsce na Białorusi.
W przypadku Okręgu Mazowieckiego, z powodu nieuregulowanych spraw gruntów zajmowanych przez nasze

Ogrody nie będzie żadnego uwłaszczenia, ale likwidacja.
Działkowcy przy najbliższych wyborach wyrażą swój
stosunek tak do autorów jak do popleczników szkodliwego projektu ustawy autorstwa PiS-u.
Z wyrazami szacunku
Za Okręgową Komisję Rewizyjną Mazowiecką PZD
Vice Przewodniczący
/-/ Włodzimierz Sibilski

Do wiadomości:
1. Krajowa Rada PZD
2. Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD

Okręgowy Zarząd PZD w Pile
Szanowni Panowie Senatorowie,
W dniu 23 marca 2009 roku Poseł Andrzej Dera w imieniu Klubu Parlamentarnego PiS złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy o ogrodach działkowych – Druk
numer –1886.
Korzystając z obecności szanownych Senatorów w naszym mieście, w którym działki w rodzinnych ogrodach
działkowych posiada 5400 rodzin działkowych pragnę w
imieniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu pilskiego Polskiego Związku Działkowców przedstawić stanowisko w sprawie projektu PiS o ogrodach działkowych.
Jesteśmy za jego odrzuceniem w całości, gdyż jest to
kolejny projekt Klubu Parlamentarnego PiS wymierzony
w ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce pod pozorem
rzekomego uwłaszczenia działkowców.
Nie zgadzamy się aby pod tym hasłem wygaszono dotychczasowe prawa działkowców do ich działek i ogrodów, które budowali z niczego. Były to w większości
ugory i nieużytki, które po wielu latach ciężkiej pracy pokoleń działkowców przywrócone zostały przyrodzie i społeczeństwu miast.
Ogrody działkowe to miejsce gdzie rozwija się demokracja i poczucie odpowiedzialności za wspólny majątek.
Były i nadal są potrzebne Polskim rodzinom. Działka to
pomoc ekonomiczna dla rodziny działkowej, oaza spokoju i aktywnego wypoczynku. Stwierdzamy, że parlamentarzyści PiS nie mówią prawdy działkowcom o ich
szansach na wykup swoich działek. Stan prawny gruntów
pod ogrodami w naszym kraju nie daje takiej szansy 70%
użytkownikom działek i PiS o tym wie. Jak w takiej sytuacji można mówić działkowcom o uwłaszczeniu za wiel-

kie ulgi i narzucać właścicielom gruntów pod ogrodami
uwłaszczenie na ich własności osób fizycznych. Zastanawiamy się, czyżby PiS wymyślił nowa reformę rolną.
Nie zgadzamy się również na likwidację ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku, która się sprawdziła i dobrze służy działkowcom i ogrodom.
Działkowcy mówią – NIE – na wszelkie propozycje
zmian. Dali temu wyraz składając 614 tysięcy podpisów
na listach poparcia w jej obronie.
Nie zgadzamy się również na likwidację Związku, który dobrze służy działkowcom. Polskie ogrody i Polski
Związek Działkowców mają wysoką rangę w europejskiej
organizacji działkowców czego, wyrazem była organizacja w 2008 roku w Krakowie
Międzynarodowego Kongresu Działkowców, w którym
udział wzięli przedstawiciele 15 europejskich związków
narodowych. Nasz dorobek jest zauważalny również przez
przedstawicieli Unii Europejskiej, a polskie ogrodnictwo
działkowe i działalność naszego Związku stawia się jako
wzór do naśladowania dla związków zachodnioeuropejskich.
Dlatego sprzeciwiamy się temu projektowi, który jest
niekonstytucyjny i narusza prawo. Winien być odrzucony
przez Sejm w pierwszym czytaniu.
Dzisiaj zwracamy się do Senatorów RP z prośbą o pomoc w walce z pomysłem PiS na likwidację ogrodów,
Związku i ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Mamy nadzieję, że Wasz głos będzie znaczący i Polskie ogrody będą nadal funkcjonowały tak jak we wszystkich
krajach Unii Europejskiej.
Prezes
/-/ mgr inż. Marian Praczyk

Piła, 22 maja 2009 r.
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Okręgowa Komisja Rewizyjna w Opolu
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Szanowny Panie Marszałku

kim propozycjom legislacyjnym Okręgowa Komisja Rewizyjna mówi – NIE.

Okręgowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku
Działkowców w Opolu zebrana na swoim majowym posiedzeniu zapoznała się z kolejnym projektem ustawy o
ogrodach działkowych wniesionym przez Posłów Klubu
Parlamentarnego PiS, z przykrością i ubolewaniem stwierdzamy, że projekt jest zamachem na fundamentalne zasady ruchu ogrodnictwa działkowego.
Projektodawcy tendencyjnie i z pełną nieuzasadnioną
determinacją dążą do likwidacji Polskiego Związku Działkowców, samodzielnej i samorządnej organizacji społecznej oraz nacjonalizację jego majątku. Rozwiązania zawarte w projekcie rażąco łamią panujący w Państwie ład
Konstytucyjny.
Jest to kolejna próba uszczęśliwienia działkowców, a w
efekcie będzie to nie „UWŁASZCZENIE” a „WYWŁASZCZENIA”.
Pragniemy również zwrócić uwagę, że projekt ustawy
nie był konsultowany ze środowiskiem działkowców. Ta-

Szanowny Panie Marszałku
Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 r.
jest aktem prawnym, w którym zawarte są fundamentalne
zasady i prawa. Zostały one z trudem osiągnięte przez wiele pokoleń działkowców. Kompleksowe i uniwersalne rozwiązania tej ustawy zapewniają, trwały rozwój ogrodnictwa działkowego, samodzielności i niezależności
Związku oraz zabezpieczają w pełni interesy zarówno
Państwa jak i prawie milionowej rzeszy działkowców
i będziemy jej z pełną determinacją bronić.

Szanowny Panie Marszałku
Uważamy, że złożony projekt ustawy o ogrodach działkowych wymaga całkowitego zdystansowania i potępienia
oraz bezwzględnego odrzucenia. Liczymy, że nie nada Pan
biegu temu projektowi i schowa go Pan głęboko w szufladzie biurka.

Przewodniczący OKR
/-/ Kazimierz Pabian

Sekretarz
/-/ Roman Żurkowski

Opole, 19 maja 2009 r.

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu
STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Elblągu
w sprawie: projektu ustawy PiS o ogrodach działkowych
Z poważaniem
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
w Elblągu na swym zebraniu odbytym w dniu 16 kwietnia
2009 roku zapoznało się z projektem zgłoszonym do laski
marszałkowskiej przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o ogrodach działkowych. Analiza złożonego projektu pozwala na stwierdzenie, że partia Prawo
i Sprawiedliwość – partia przedstawiająca się jako jedyny
zbawca ogrodów działkowych i użytkowników działek ujawniła kolejną propozycję, mającą na siłę uszczęśliwić
działkowców. Powielane w wielu projektach frazesy oddawania gruntów za bezcen, likwidacji Polskiego Związku

Działkowców, nacjonalizacji majątku społecznego oraz tzw.
uwłaszczenia działkowców. Należy zauważyć, że wbrew
założeniom i obietnicom projekt ustawy nie gwarantuje
w sposób wyraźny uwłaszczenia prawie miliona działkowców. Na przeszkodzie temu stają uregulowania prawne zawarte w ustawie zasadniczej jak również innych przepisów
prawa. Bo przecież sam projekt ustawy o ogrodach działkowych nie gwarantuje działkowcom skutecznego zgłaszania
roszczenia o przekształcenie na mocy decyzji organu PZD
prawa użytkowania działki na prawo własności. W projekcie ustawy określono, że użytkownik może złożyć wniosek
do odpowiedniego organu o przekształcenie prawa (art. 21
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ust. 1), który podlega swobodnej ocenie organów w tym artykule wymienionych, bez gwarancji ustawowych zaspakajania roszczeń.
Oczywiście podstawowym celem ustawy o ogrodach
działkowych jest likwidacja Polskiego Związku Działkowców, ogólnopolskiej organizacji pozarządowej, samofinansującej się, która skutecznie broni działkowców i
ogrody działkowe przed takimi propozycjami jakie zapisali parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwość w projekcie
ustawy o ogrodach działkowych. Niezrozumiałym jest dla
nas fakt, że w projekcie ustawy zakłada się w majestacie
prawa likwidację Polskiego Związku Działkowców oraz

nacjonalizację jego majątku wypracowanego na przestrzeni wielu lat przez pokolenia działkowców i przejście go
wraz ze środkami finansowymi na Skarb Państwa. Dlatego też w imieniu ponad 10 000 działkowców popieramy
obowiązującą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych
z dnia 8 lipca 2005 roku, która się sprawdziła i dobrze służy działkowcom, ogrodom i Związkowi.
Dlatego Zebranie Zarządu Okręgowego Polskiego
Związku Działkowców w Elblągu w imieniu wszystkich
działkowców naszego okręgu zwraca się z prośbą do
wszystkich posłów Waszego Klubu o rozwagę w podejmowaniu ustawy krzywdzącej najbiedniejszej grupy społecznej jakimi są działkowcy.

Elbląg, 16 kwietnia 2009 r.

Prezes OZ PZD w Elblągu
/-/ inż. Bolesław Mikołajczyk

2. Listy zbiorowe

Okręgowa Komisja Polityki Społecznej PZD w Olsztynie
Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku!
Po zapoznaniu się z projektem PiS ustawy zgłoszonej
do Sejmu o ogrodach działkowych autorstwa posła Dery
pragniemy w imieniu ludzi biednych, emerytów, rencistów i bezrobotnych przekazać Panu swoje uwagi.
I tak:
Projekt ten, który medialnie nazywa się uwłaszczeniem
działkowców w istocie rzeczy gdyby wszedł w życie to
doprowadziłby do wywłaszczenia działkowców i likwidacji ogrodów i Związku. Narusza wiele zasad i niezgodny jest z Konstytucją RP.
Projekt ten jest zlepkiem różnych przepisów ze zgłoszonych już wcześniej ustaw i z Ustawy o ROD.
Który wójt, burmistrz czy prezydent odda działkowcom
ziemię za symboliczny 1% wartości.
Pomysłodawcy nie liczą się ze środowiskiem działkowców, którzy złożyli ponad 614 tys. podpisów pod poparciem ustawy o ROD.

Ilu urzędników musiałyby zatrudnić gminy wyznaczające likwidatorów czy komisarzy.
Jak funkcjonowałyby ogrody gdyby były dwa rodzaje
użytkowników tzn. wspólnoty i działkowcy, którzy by
dzierżawili grunty od gminy.Jak można ustawą sejmową
wchodzić (rozdając ziemię) w kompetencje samorządów.
W skali kraju z tej formy uwłaszczenia skorzystałoby
zaledwie 15–20% użytkowników. Ogrody, które nie są
umieszczone w planach zagospodarowania przestrzennego nie mogłyby być przekazane jak i również te w stosunku, do których występują roszczenia osób fizycznych
i prawnych.

Panie Marszałku,
Mamy nadzieję i wiarę, że tak pokieruje Pan pracami
Sejmu, że przekona Posłów do odrzucenia projektu
w pierwszym czytaniu.
Z poważaniem
W imieniu Okręgowej Komisji Polityki Społecznej
w Olsztynie
/-/ Krystyna Olkowska

Olsztyn, 20 maja 2009 r.
Do wiadomości:
– Adresat
– Kluby parlamentarne: PO, PSL, SLD
– Krajowa Rada PZD
– Okręgowy Zarząd W-M PZD w Olsztynie
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Konferencja Delegatów ROD im. M. Sempołowskiej w Koninie
STANOWISKO
Konferencji Delegatów Rodzinnego Ogrodu Działkowego
podjęte w dniu 09.05.2009 r.
My reprezentanci grupy 1360 działkowiczów naszego
Ogrodu patrzymy z niedowierzaniem na chroniczne próby „uszczęśliwiania” nas uwłaszczeniem 3-arowym obszarem. Wkładamy w swój ogródek wiele pracy, serca
i środków finansowych, ale jednocześnie martwimy się o
jego przyszłość. Martwi nas egzystowanie działki nie
uwłaszczonej z tymi którzy się uwłaszczą. Bo znamy ze
zdarzeń bliższych i dalszych „szlachcic na zagrodzie…”
Trudno sobie wyobrazić zarządzanie i dostarczanie mediów tj. wody, energii elektrycznej i odbioru odpadów,
oraz prowadzenie odrębnych dokumentacji finansowych
stosownych do stanu posiadania. Kto będzie właścicielem
substancji działkowej np. hydrofornia, instalacja wodna i
elektryczna, świetlica, ogrodzenie, ochronny pas zieleni.
Koszty z tego tytułu zapewne wzrosną, rozpoczną się kłót-

nie i procesy sądowe, obecnie funkcjonująca komisja rozjemcza straci swój status. Projektodawca ustawy o tych
zagadnieniach zupełnie nie myśli. Nie ma bliżej określonego celu tak radykalnych zmian prawa działkowego.
Przez ponad stulecie, pod różnymi rządami i nawet zaborem, działkowcy sobie radzili, a dziś w demokracji,
„uszczęśliwianie” działkowca jest nierozważne, nie kupią
sobie partie polityczne tym sposobem wyborców.
Nie oczekiwaliśmy od zmiany ustroju tak dalece niebezpiecznych zmian, oczekiwaliśmy pewności jutra i stabilności, zaś spotykamy w codziennym życiu coraz więcej
kłopotów i utrudnień. Zaniechajcie Państwo Parlamentarzyści tego rodzaju praktyk. Działki służą nam dla relaksu,
zdrowia, satysfakcji i przyjaźni. Wam także tego samego
życzymy. Może wtedy nasz kraj będzie miał inne oblicze.
Prezes
ROD im. M. Sempołowskiej
w Koninie
/-/ Ryszard Kamiński

Konin, 9 maja 2009 r.

Stanowisko działkowców ROD „Barycz” w Żmigrodzie
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Szanowny Panie Marszałku, do Pana w imieniu 500
(pięciuset) rodzin naszego ogrodu zwracamy się z gorącą
prośbą o wdrożenie rzetelnych badań, przez komisję złożoną z niezależnych posłów, w sprawie projektu ustawy
o ogrodach działkowych, wniesionego do Sejmu przez
Klub Poselski Prawa i Sprawiedliwości sygnowany przez
Pana Posła Andrzeja Derę, dotyczący uwłaszczenia ogrodów działkowych. Zarząd ogrodów, oraz my działkowcy
naszego ogrodu uważamy, że projekt ten jest fikcją.
Nie przyznaje działkowcom własności działek, daje tylko prawo do złożenia wniosku o wykup działki i to nie
wszystkim. Uwłaszczenie to jest dla bogatych. Projekt PiS
niszczy ogrody, znosi wszelkie obecne przejawy samorządności i samodzielności działkowców. Nie tylko likwi-

duje samorząd działkowy w ogrodzie ale również uzależnia ogrody od gmin, które mają decydować m. in.
o uwłaszczeniu działkowców, wyborze władz ogrodowych i likwidacji ogrodu.
Projekt PiS komercjalizuje działki, zakłada pełną dowolność korzystania z działek, ich maksymalną powierzchnię zwiększono z 500 m2 do 1500 m2. Projekt ten
nie był konsultowany i jest niezgodny z konstytucją, przypomina dekrety z okresu stanu wojennego.
Likwidacja samorządu organizacji społecznej, nacjonalizacja jej majątku to rażące naruszenie wolności i praw
obywatelskich.
Podobnie należy ocenić pozbawienie działkowców ich
praw nabytych. Niezgodna z Konstytucją jest również pró21

ba zmuszenia gmin do wyzbycia się swojej własności za
bezcen, oraz brak jakiejkolwiek rekompensaty za straty z
tego tytułu. Z powyższych względów działkowcy ROD

„BARYCZ” w Żmigrodzie uważają zaproponowane przez
PiS uwłaszczenie to nic innego jak ukryte wywłaszczenie.
Z poważaniem

Prezes
/-/ Jan Przygodzki

Zastępca Prezesa
/-/ Edward Dorabiało

Sekretarz
/-/ Dieter Janik

Żmigród, 22 maja 2009 r.
Do wiadomości
1. Pan Prezydent RP
2. Pan Premier RP
3. Pan Marszałek Senatu RP
4. Panowie Przewodniczący Klubów Poselskich

Działkowcy z Grudziądza
Pan Poseł
Zbigniew Chlebowski
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego
Platformy Obywatelskiej
Zgromadzeni w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
„Jedność – Bratek” w Grudziądzu w dniu 30.05.2009 roku, po zapoznaniu się z treścią projektu ustawy o ogródkach działkowych autorstwa Posłów Prawa i Sprawiedliwości stwierdzamy, że projekt jest niekorzystny i niesprawiedliwy, ponieważ dzieli działkowców na właścicieli, użytkowników, dzierżawców i najemców oraz burzy
sprawnie funkcjonujący samorządowy organizm ogrodo-

wy. Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zapewnia nam bezpłatne i bezterminowe użytkowanie działki
i korzystanie z jej pożytków. Działkowcy traktowani są
jednakowo, bez względu na status majątkowy oraz staż
użytkowania działki.
Apelujemy o odrzucenie projektu ustawy PiS-u
w pierwszym czytaniu.
/-/ 21 podpisów

Grudziądz, 30 maja 2009 r.

Komisja Polityki Społecznej przy OZ w Poznaniu
STANOWISKO
Komisji Polityki Społecznej przy Okręgowym Zarządzie Polskiego Związku Działkowców
w Poznaniu
w sprawie poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych zgłoszonego do Sejmu RP
przez postów PiS
domowej spiżami. 300 m2 teraz, a nie 1500 m2 jak proponuje się w projekcie zadawala użytkowników, którymi są
w większości emeryci i renciści. Nasuwa się zaraz pytanie
pod kogo, czy dla kogo jest proponowana ustawa o zwiększonym metrażu działki. Dzisiaj emeryt lub rencista nie

Komisja Polityki Społecznej przy OZ PZD w Poznaniu
jest głęboko zaniepokojona docierającymi informacjami
o nowym projekcie partii PiS, którego celem jest pozbawienie najuboższej części społeczeństwa możliwości rehabilitacji, wypoczynku oraz dorobienia żywności do
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potrzebuje wili, okazałych parków czy połaci przystrzyżonego trawnika, wystarczy mu ten metraż jaki uprawia, ta
altanka i ta grządka, czy rabata. Ustawa wyraźnie pokazuje, że w reformacji która się dokonała nie ma miejsca dla
biedoty, a partia która się mieni jako najbardziej sprawiedliwa sieje w społeczeństwie nerwowość i zamęt. Nie
o takiej przemianie marzyliśmy i nie o takiej sprawiedliwości. Komisja Polityki Społecznej byłaby zbyteczna
z swoją działalnością na rzecz ludzi starych i schorowanych gdyby w partiach rządzących zasiadali ludzie, których celem byłoby dobro innych. Jest Polski Związek

Działkowców, dlaczego chce się go likwidować, czy dlatego że skutecznie walczy z niesprawiedliwymi poczynaniami rządzących i jest niewygodny? Drodzy rządzący co
chcecie zyskać poprzez tak zwane uwłaszczenie? Dopatrzeć się tutaj można tylko unicestwienia tego co powstało nie w waszym systemie, a co jest dla wielu Polaków
Działkowców dobre. Liczymy że znajdą się posłowie, którzy dokładnie przeczytają projekt i odrzucą go w pierwszym czytaniu, nie przyczyniając się do likwidacji
Ogrodów i Związku.
Na koniec odsyłamy Panów z partii PiS do historii.

Przewodnicząca KPS
/-/ Donata Strońska

Sekretarz KPS
/-/ Jolanta Mrozik

Poznań, 4 maja 2009 r.

Konferencja Delegatów ROD „Zgoda” w Sycowie
UCHWAŁA nr 10/2009
Konferencji Delegatów ROD „Zgoda” w Sycowie
z dnia 26.04.2009 r.
w sprawie negatywnego ustosunkowania się do projektu ustawy zgłoszonej
przez Prawo i Sprawiedliwość
Konferencja Delegatów ROD w Sycowie po wysłuchaniu opinii delegatów postanawia wyrazić negatywny stosunek do projektu ustawy Prawa i Sprawiedliwości

w sprawie zmiany ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i likwidacji PZD.

Przewodniczący Konferencji
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Syców, 26 kwietnia 2009 r.

Społeczna Służba Instruktorska w Zielonej Górze
STANOWISKO
Społecznej Służby Instruktorskiej
w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych
Uczestnicy narady Społecznej Służby instruktorskiej
dnia 8 maja 2009 roku w Zielonej Górze, posiadający informację na temat projektu ustawy autorstwa posłów PiS

dotyczącej Ogrodów Działkowych odrzucają ten projekt,
jako próbę zamachu na prawa działkowców zagwarantowane ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.
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Uczestnicy narady wyrażają pogląd, iż projekt PiS jest
legislacyjnym bublem, a zawarte w nim zapisy mają na
celu doprowadzenie do upadku ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Dlatego wyrażamy swój stanowczy
sprzeciw wobec prób likwidacji Polskiego Związku Dział-

kowców i pozbawienia jego członków prawa użytkowania
działek. Wzywamy Posłów do zaniechania prac nad próbami „uszczęśliwiania” działkowców, ponieważ uważamy iż obecna ustawa o ROD jest wystarczającym
gwarantem zabezpieczającym nasze prawa.
Społeczna Służba Instruktorska
w OZ w Zielonej Górze

Zielona Góra, 8 maja 2009 r.

Stanowisko podpisane przez 50 osób,
uczestników narady

3. Listy indywidualne
Myślimy tak samo!
działkowego w Polsce. Treści tego listu są również aktualne w stosunku do obecnego projektu PiS, a sam list może być stanowiskiem wszystkich działkowców realnie
patrzących na znaczenie ogrodów i proponowanego projektu ustawy.

Zamieszczamy list naszego czytelnika ze stycznia br., a
więc jeszcze przed złożeniem projektu ustawy o ogrodach
działkowych do Sejmu przez PiS. List ten odnosi się do
wcześniejszych projektów PiS i jest wyrazem protestu
przeciwko próbom unicestwienia ruchu ogrodnictwa

Red.

Pan Czesław Czerniakowski z Pruszkowa
Pan
Przemysław Gosiewski
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący Klubu
Parlamentarnego
Prawa i Sprawiedliwości
Szanowny Panie Pośle,
Ja w sprawie Pańskiego pisma z dnia 28.08.2008 r. adresowanego do Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców i Działkowiczów w tym i do mnie. Znów chce
Pan w imieniu swojej partii na siłę uszczęśliwić działkowiczów obiecując im tak zwane przysłowiowe złote góry.
W roku 2004 kolega z tej samej partii pan Tomasz Markowski tak samo złożył do Sejmu projekt ustawy obiecując im uwłaszczenie. W rezultacie tamtego pomysłu jak i
pańskiego nie było i nie będzie to uwłaszczenie, lecz wywłaszczenie i likwidacja milionowego ruchu działkowców
istniejącego w Polsce od ponad stu lat. Ja posiadam działkę już od 50-ciu lat, której to ja jak i moi najbliżsi /trzecie
pokolenie/ nie chcemy stracić. Dlaczego to co jest dobre,
sprawdzone i akceptowane ponad 90% działkowców
chcecie państwo Posłowie z partii mającej w tytule Prawo

i Sprawiedliwość zburzyć? Ten chybiony zamysł rzekomo też w imię sprawiedliwości społecznej zasiał znów duży niepokój wśród działkowców. Droga do uwłaszczenia,
którą Pan nie przemyślenie proponuje jest długa, kręta,
wyboista i nie do pokonania przez ludzi biednych, starych,
schorowanych emerytów i rencistów, bezrobotnych i niepełnosprawnych. Działka o pow. 400 m2 to dla mnie i mojej rodziny jedyny majątek i dorobek całego życia.
Działkowicze to ludzie biedni, których /nie mogą nawet
śnić/ nie stać na dom z ogrodem, samochód i dacze gdzieś
na Mazurach w górach czy nad morzem. Tej grupy ludzi
nie jest stać na kupno mieszkania w budowanych obecnie
domach w chronionych osiedlach za cenę ca 6–10 tys.za
1 m2. Działkowicze jakże często mieszkający w małych
domach bez ogródka i wygód, oraz tych szczęśliwszych
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bo za uciułane pieniądze mieszkających w blokach spółdzielczych w tzw. M–2 lub M–3 mających ciepłą i zimną
wodę, gaz, CO i WC. Wiemy, że w czasie wojny domy
zostały zniszczone w 80% np. w Warszawie. A więc trzeba było budować szybko i tanio przeważnie z tzw. wielkiej
płyty, ażeby zaspakajać potrzeby mieszkaniowe. Obecnie
przez niektórych publicystów i polityków tak mocno wyśmiewane i nazywane blokowiskami. Dla tych działkowiczów działka jest zbawieniem, na którą dojeżdżają rowerem nawet nie najnowocześniejszym.
Transformacja ustrojowa najbardziej dotknęła biednych,
nie stać mnie na wyjazdy na wczasy, czy wysłanie dzieci
i wnuków na kolonie czy obozy tu w naszym kraju nie
śniąc nawet o zagranicy. Z tanich socjali zakładowych już
od ponad 20 lat nie można skorzystać, ponieważ od Skierniewic do Warszawy nie ma, już państwowych i społecznych zakładów pracy bo zostały zlikwidowane a tym
samym i ich ośrodki wczasowe i kolonijne. Działka dla
mnie i mojej rodziny to wypoczynek na świeżym powietrzu z dala od kurzu, hałasu i spalin na której przebywam
od rana do wieczora, od wczesnej wiosny do późnej jesieni. To więcej zdrowia i dłuższego życia. To więcej tańszych, zdrowszych i świeżych warzyw i owoców. Działka
to zacieśnianie więzów rodzinnych. To wychowanie dzieci i wnuków w możliwie jeszcze względnych warunkach
ekologicznych. Ogród nasz istnieje od ponad 55 lat. Powstał przecież za zgodą odpowiednich władz na nieużytkach rolnych. Z ugoru i zachwaszczonego terenu działkowicze swą ciężką i mozolną pracą przy wydatnej pomoc; byłych /upadłych 15 lat temu Zakładów/ i władz
związkowych przekształciły go w piękny ogród. To działkowicze za własne pieniądze i na własny koszt ponieśli
poważne wydatki inwestycyjne w postaci dwukrotnej wymiany ogrodzenia, elektryfikacji i nawodnienia. I teraz ta
ich /wielu nieżyjących/ ciężka praca i finansowana wspólna własność ma stać się własnością skarbu Państwa
i Gmin. Dlaczego? Pomysł Pana i pańskiej partii na rzekome uszczęśliwienie działkowców poprzez danie im działek na własność jest złej jakości kiepską, nieświeżą
i nietrafioną kiełbaską wyborczą. Proszę pamiętać przypominam, że działkowców jest w Polsce ca 1 mil. razy
przeciętnie przez cztery osoby w rodzinie to jest około
4 milionów wyborców co stanowi poważny elektorat
w przyszłych wyborach. Informuję Pana, że w styczniu
2004 r. w imieniu PiS-u pan poseł Tomasz Markowski złożył w Sejmie projekt Ustawy obiecując działkowcom, że
dostaną ogródki na własność za jakieś tam marne grosze.
Działkowicze nie dali się nabrać i ostro zaprotestowali
przeciwko żenująco zakłamanym i zafałszowanym zapisom, gdzie w uzasadnieniu pojawiło się wiele przekłamań
z wyjątkiem determinacji autorów podporządkowania
ogrodów władzom miast i gmin.
Załączam Panu trzy kserokopie wypowiedzi działkowców z września 2004 r. na temat uwłaszczenia działkowców do projektu PiS reprezentowanego przez byłego posła

pana Tomasza Markowskiego, który to w roku 2007 nie
został wybrany Posłem. Być może, że do tego przyczynili się działkowcy z Okręgu Nr. 4 w Bydgoszczy. Czy liczy
Pan na większe poparcie niż otrzymał Pan w poprzednich
wyborach? Oświadczam, że Ja i moja najbliższa 18-sto
osobowa rodzina w żadnych nadchodzących wyborach nie
odda głosu na partię PiS.
Polecam Panu przeczytać Biuletyny Informacyjne
Nr 10 i 11/08 odnośnie reakcji działkowiczów i działaczy
PZD w odpowiedzi na Pana pismo do tego nowego projektu PiS na rzekome uwłaszczenie ich. Panie Pośle. Proponowane przez Pana zmiany na siłę uszczęśliwiające
działkowców przysporzą im wiele kłopotów i wydatków
szczególnie emerytom i rencistom, bezrobotnym i niepełnosprawnym nie do pokonania, co w rezultacie przyczynić się może z powodu stresów skracać im życie.
Działkowcy zrzeszeni w Polskim Związku mają prawdziwą /podważaną tylko przez PiS/ demokrację. Sami wybierają z pośród siebie Zarząd, Komisje i delegatów na
Zjazdy Okręgowe, a tam z kolei na Zjazd Krajowy. To
działkowicze poprzez swoje uchwały decydują o tym co
należy wykonać w czynie społecznym, a co pokryć ze
swoich składek. Działkowcy posiadają przez siebie i swoich przedstawicieli legalnie uchwalony Statut i Regulamin
ROD, gdzie w sposób jasny określone są ramy zagospodarowania i wyglądu działki, gdzie nie ma miejsca na samowolę co wg Pańskich nieżyciowych propozycji będzie.
Powtarzam raz jeszcze chcemy sami decydować o swoim
ogrodzie a nie jakiś tam urzędnik gminny. Nie wiem czy
Panu jest wiadome, że w wielu krajach Europy ogrody
działkowe istnieją na identycznych lub podobnych zasadach jak u nas i są jeszcze wspierane przez Władze i Parlamenty. Czy u nas w Polsce musi być akurat inaczej? Bo
PiS uważa, że organizacja PZD jest reliktem PRL-u. Ogrody takie były już organizowane za II-ej Rzeczpospolitej.
Wiele z nich ma już ponad 100 lat. Mamy dobrą Ustawę
z 2005 r., która w dostatecznym stopniu broni interesów
działkowców. W obronie ustawy o ROD podpisy złożyło
ponad 614 tysięcy działkowców czy to dla Pana nic nie
znaczy? Panie Pośle. Nawiązując do pańskiego projektu
zmiany Ustawy o ROD jestem przekonany, że PiS dąży
do zlikwidowania Polskiego Związku Działkowców, a to
przyczyni się do likwidacji ogrodów. Wybaczy Pan, że odniosę się do dwóch punktów Waszego projektu: 1. Opłaty pobierane od działkowców w 100% zostaną na rzecz
danej wspólnoty. W moim przypadku jest to 400 m2.
x 0,15zł = 60,00 zł. Z tego 65% zostaje do dyspozycji Zarządu ogrodu co stanowi 39,00 zł, a 35% tj. 21,00 zł zostaje odprowadzanych do Zarządu Okręgowego. Co mi daje
Związek za te 21,00 zł. Mamy zapewnioną opiekę prawną, instruktorską i informacyjną. Każdy Ogród w zależności od wielkości dostaje bezpłatnie /miesięcznik/ tzw.
Biuletyn Informacyjny i działkowca. Oprócz tego z tych
tak przecież niewielkich pieniędzy Ogrody Działkowe dostają pomoc finansową na realizację swoich potrzeb inwe25

stycyjnych. Mogą też korzystać ze zwrotnych bezprocentowych pożyczek.
Natomiast za odprowadzany podatek do gminy działkowcy otrzymają jedynie figę. Odnośnie p-ktu 2. Ustawodawca zerwał spokojnie jeszcze nie zerwał i mam
pewność, że nie zerwie z dotychczasową strukturą ogrodnictwa działkowego, która polegała na obowiązku przynależności wszystkich działkowców do jednej monopolistycznej organizacji. Po pierwsze to nie jest monopolistyczna organizacja to jest legalny Związek, a przynależność do niego nie pociąga żadnych dodatkowych kosztów.
Panowie z PiS-u dajcie sobie spokój i nie starajcie się na
siłę uszczęśliwiać działkowców swoimi pomysłami bez
konsultacji z naszym Związkiem. Mamy dobrą ustawę
i będziemy jej bronić. To co Pan proponuję to nie będzie
pomoc ludziom biednym to będzie „Pogoda dla bogaczy”
na co tylko czekają Ci którzy przy okazji będą chcieli ubić
swój interes. A co Pan powie na temat tzw. specustawy
z dnia 25.07.2008 r. Art.11j, która już weszła w życie

10.09.08 i jest sprzeczna z ustawą z dn.8.07.2005 r. o ROD
z artykułami od 17–22, oraz konstytucją RP art. 2, 21, 31,
32 i 64. I czy tutaj w tym miejscu mogłyby się obronić
proponowane przez PiS tzw. Wspólnoty? Nie, tego ustawowego „knota” może tylko podważyć nasz silny 1-no
milionowy Związek w co bardzo wierzę. Zwracam również uwagę, że nasz Związek PZD jest zrzeszony w Międzynarodowym Związku Działkowców, którego XXXV
Kongres odbył się w dniach 28-30.08.2008 r. w Krakowie
na temat przyszłości i dalszego rozwoju ogrodnictwa
działkowego. Panie Pośle proponuję Panu i pańskiej partii nie zajmować się więc ogrodami działkowymi. A jeśli
już leży Wam tak głęboko na sercu sprawiedliwość społeczna i pomoc tym biednym to proszę zająć się głodnymi i niedożywionymi dziećmi, bezrobotnymi nie ze swojej
winy, obywatelami żyjącymi poniżej minimum socjalnego i bezdomnymi.
Serdecznie Pana pozdrawiam i życzę zdrowia.
Z poważaniem
/-/ Czesław Czerniakowski

Pan Alfred Wójtowicz – Prezes Zarządu ROD im. Fr. Walczaka w Gorzowie Wlkp.

Szanowny Pan
prof. Bogusław Liberadzki
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Szanowny Panie Pośle,
Zwracamy się o pomoc w sprawie utrzymania obowiązującej ustawy o ogrodach działkowych. Od kilkunastu lat
toczy się walka o Polski Związek Działkowców, a różne
opcje polityczne w bardzo różnorodny sposób usiłują nas
zlikwidować. Jedni mamią korzyściami jakie spłyną na
działkowców gdy zostaną uwłaszczeni, inni, tak jak ostatnio PiS, mówią otwarcie, że chcą likwidacji Polskiego
Związku Działkowców i Rodzinnych Ogrodów Działkowych twierdząc, że tylko wówczas działkowcy będą w
pełni szczęśliwi. Wielu polityków wspomnianej partii posługuje się różnego rodzaju inwektywami. Określenie, że
jesteśmy reliktem minionej epoki należy do najbardziej
delikatnych. Pragniemy przypomnieć i podkreślić, że nasz
ruch liczy sobie ponad 150 lat, że przetrwał pomimo różnych zawirowań historycznych i politycznych. Nikt nas
jednak nie skolektywizował ani znacjonalizował. Dopiero teraz, w wolnej już przecież Polsce, usiłuje się nas
zniszczyć. Zapomniano, że w okresach zawieruch wojennych, różnego rodzaju tąpnięć gospodarczych i politycznych to właśnie ogrody nas żywiły i chroniły, a dzisiaj ze
względów ekonomicznych, wielu rodzinom z powodze-

niem zastępują ośrodki wypoczynkowe. Nasze ogrody to
nie tylko miejsce wypoczynku. W wielu przypadkach to
doskonały i niezawodny sposób na ratowanie bardzo
skromnego budżetu domowego. Poza tym spełniają rolę
parków i warto by było, aby ci, którym tak spieszno do likwidacji ogrodów policzyli ile kosztuje urządzenie i utrzymanie obszarów zieleni w miastach. Nasze ogrody są już
urządzonymi parkami i to parkami urządzonymi bez wyciągania ręki po państwowe pieniądze, za darmo dla każdej władzy ale z pożytkiem dla społeczeństwa. Trudno
wprost uwierzyć, że niektórym marzy się Polska zalana
betonem od morza do gór, że tęsknią za ławeczkami pod
betonowymi blokami i zrezygnowanymi ludźmi, którzy
utracili pracę, działkę i nadzieję.
Doceniamy i cieszymy się niezmiernie, że i wśród polityków są także tacy, którym wizja betonowej ojczyzny jest
obca i dlatego wspierają nas w walce o utrzymanie status
quo naszego Związku. Jesteśmy im wdzięczni i gdy tylko
będą potrzebowali naszego wsparcia to je otrzymają, bez
względu na przynależność partyjną.
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Szanowny Panie Profesorze,

zasłużyliśmy aby obierać nam i tę radość życia?
Mamy nadzieję, że w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego będzie Pan w należyty sposób reprezentował nasze interesy. Proszę pamiętać o ogrodach, proszę pamiętać,
by w dwunastomilionowej europejskiej rodzinie działkowej nie zabrakło polskich działkowców.

Jest nam bardzo miło, że również Pan należy do grona
osób, które doceniają rolę ogrodów, a ich użytkowników
traktują poważnie w debacie nad przyszłością Polskiego
Związku Działkowców. Zdajemy sobie sprawę z tego, że
tylko nasz wspólny wysiłek działkowców i rozsądnych
polityków, nie pozwoli na realizację zwariowanych pomysłów, których celem jest likwidacja ogrodów działkowych. Nie możemy na to pozwolić. Nasze ogrody to nie
tylko kawałek ziemi, to nasze serce i siły, nasza praca, to
zdrowe owoce, kwiaty, ptaki, zieleń, czyste powietrze
i również pieniądze. To nasza duma i wytchnienie polotach ciężkiej, wieloletniej pracy zawodowej. Czym sobie

Panie Pośle
7 czerwca 2009 roku pójdziemy głosować i może Pan liczyć na nasze „działkowe” poparcie, ale w zamian oczekujemy pomocy w walce o nasze istnienie, o istnienie
Polskiego Związku Działkowców i Rodzinnych Ogrodów
Działkowych.
Z wyrazami szacunku i uznania
/-/ Alfred Wójtowicz

Gorzów Wlkp., 17 maja 2009 r.

Działkowiec, Pan Janusz Styś

Szanowni Państwo
W ostatnim czasie znowu dużo się mówi o projekcie nowej ustawy dotyczącej RODZINNYCH ogródków działkowych.
Bardzo niepokoi mnie cały ten projekt, a szczególnie
sposób wyliczenia bonifikaty. Proszę zauważyć, że zapomina się o RODZINIE, a termin ten przecież występuje w
nazwie ogródków. Dobre warunki dotyczące własności
działki otrzymają samotne starsze osoby, które posiadają
działkę od wielu lat (w wielu przypadkach niedbające o
nie), a zapomina się o wielodzietnych młodych rodzinach,
które nabyły te działki w ostatnich latach. Zastanawiam

się czy moje małe dzieci znowu będą musiały się bawić
w zaśmieconych piaskownicach i jak moja żona poradzi
sobie z upilnowaniem trojga małych dzieci spacerując
przy ulicach, gdy w życie wejdzie nowa ustawa.
W tej chwili moja rodzina większość czasu spędza na
działce.
Niestety nowy projekt ustawy nie daje mi możliwości
wykupienia działki, ponieważ nie będzie mnie na nią stać.
Mam nadzieję, że projekt ten zostanie zmieniony dzięki
Państwa wysiłkom na bardziej prorodzinny. Nie zapominajmy o największych wartościach!!!
Z poważaniem młody działkowiec
/-/ Janusz Styś

Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, Pan mgr Bogusław Dąbrowski
Sejmowa Komisja Gospodarki
Sejmowa Komisja Infrastruktury
Szanowni Posłowie!
Działająca sprawnie i skutecznie struktura organizacyjna
Polskiego Związku Działkowców w pełni realizuje swe zadania, dla których została powołana. Projekt ustawy o ogrodach działkowych zawarty w druku sejmowym nr 1886,
iluzorycznie obiecuje rzeczy niemożliwe do spełnienia.

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, poszczególne Okręgowe Zarządy PZD i statutowe Komisje
Rewizyjne wszystkich organizacyjnych szczebli stały
i stoją na straży przestrzegania praw i przywilejów ustawowych ogółu członków naszej społecznej organizacji.
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Szanowni Posłowie!

Mami działkowców nadzieją i nierealnymi obietnicami,
po których pozostanie niesmak i puste słowa oraz nic nie
warte frazesy wyborcze.
Partia o przewrotnej nazwie Prawo i Sprawiedliwość,
podpisami niektórych posłów złożyła projekt ustawy, który budzi u niektórych złudną nadzieję na odpłatne przekształcenie użytkowanej działki w rodzinnym ogrodzie
działkowym w własność.
Po szczegółowej analizie tegoż projektu widać gołym
okiem, że jest to projekt ewidentnie polityczny i populistyczny i do tego narzuca samorządom praktyki niezgodne z Konstytucją RP i porządkiem prawnym.
Jak prawnik z wykształcenia poseł Andrzej Dera może
zapisywać w projekcie ustawy zasady, które łamią orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego?
Jak mogą nie wiedzieć posłowie PiS, że Sejm RP nie ma
prawa zobowiązywać gmin do sposobu dysponowania jej
majątkiem? Jak poseł Andrzej Dera może wykazywać się
tak krótką pamięcią? Czyżby już zapomniał, że w grudniu 2008 roku jako reprezentant Marszałka Sejmu, brał
udział w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym
i z żarliwością godną lepszej sprawy przekonywał, że samorządom nie wolno odbierać prawa do swobodnego dysponowania swoim majątkiem!

Zwracam się, zatem do Przewodniczących i Z-ców
Przewodniczących Sejmowej Komisji Gospodarki i Sejmowej Komisji Infrastruktury o wydanie negatywnej opinii w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych,
zawartego w druku sejmowym nr 1886.
Zwracam się również o odrzucenie w pierwszym czytaniu tego szkodliwego dla działkowców projektu ustawy.
Posłowie na Sejm RP mają być z zasady strażnikami
stosowania zapisów konstytucyjnych i winni stanowić
prawo wolne od wad. Głosując za wadliwymi i niekonstytucyjnymi ustawami, a taką jest ten projekt ustawy, posłowie dadzą świadectwo, iż Ustawa zasadnicza jest tylko
aktem prawnym i niczym więcej. Pozwolę sobie jednak
pozostać w przekonaniu, że organy Sejmu RP nadal stać
będą na straży przestrzegania i poszanowania zapisów
Konstytucji RP.
Janusz Kofta w swoim słynnym wierszu „Pamiętajcie o
ogrodach” napisał tak: „Pamiętajcie o ogrodach, przecież
stamtąd przyszliście. W żar epoki użyczą wam chłodu tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak
trudno być poetą. W żar epoki, nie użyczy wam chłodu żaden schron, żaden beton.”
Z wyrazami szacunku
Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD
/-/ mgr Bogusław Dąbrowski

Gdynia, 27 maja 2009 r.

Otrzymują:
1. Sejmowa Komisja Gospodarki - Jasiński Wojciech, Czerwiński Andrzej, Kasprzak Mieczysław, Kraczkowski Maks,
Mężydło Antoni, Nitras Sławomir.
2. Sejmowa Komisja Infrastruktury - Rynasiewicz Zbigniew, Adamczyk Andrzej, Piechociński Janusz,
Szczepański Wiesław, Andrzej, Tchórzewski Krzysztof, Żmijan Stanisław.
3. Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki
4. Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt

Pani Eugenia Gratka z ROD im. Fr. Chopina w Nowej Soli
PROTEST
Uprawiam działkę od 1964 r. w ogrodzie im. Fr. Chopina w Nowej Soli. Zgłaszam zdecydowany sprzeciw i protestuję podziałowi działkowców.
Stanowczo sprzeciwiam się próbom rozbicia i likwidacji Polskiego Związku Działkowców, który reprezentuje
i dba o nasze dobro, o działkowców.

Sprzeciwiam się i protestuję likwidacji ustawy z dnia
8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, która jest dla działkowców dobra. Ile razy jeszcze PiS będzie
próbował zlikwidować Polski Związek Działkowców
i Krajową Radę. Nasz Związek nie korzysta z dotacji państwa i jest utrzymywany ze składek członkowskich.
Z poważaniem,
/-/ Eugenia Gratka

Nowa Sól, 20 kwietnia 2009 r.
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4. Stanowiska Walnych Zebraƒ i Zarzàdów ROD

Walne Zebranie ROD „Pod Dębami” w Miliczu
STANOWISKO
Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Dębami” w Miliczu
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
Walne Zebranie ROD w imieniu wszystkich działkowców wyraża głęboki sprzeciw wobec złożenia do Sejmu
projektu ustawy o ogrodach działkowych przez Prawo
i Sprawiedliwość. Przedstawiony projekt prowadzi do likwidacji Rodzinnych Ogrodów i uchylenia sprawdzonej w
praktyce ustawy o naszych ogrodach. Nasze oburzenie budzą zawarte w projekcie pomysły o nacjonalizacji majątku i funduszy PZD powstałego ze składek i wpłat
działkowców w ciągu ponad 100 lat. Nabyte prawa użytkowania wieczystego gruntów służą w większości emerytom, rencistom i bezrobotnym. W projekcie PiS-u,
ustawa nakłada wyższe obciążenia jak: pokrywania kosz-

/-/ podpisy 25 osób

tów działania etatowych zarządów, opłat notarialnych,
geodezyjnych, płacenia podatku rolnego itp. Te wszystkie
proponowane obowiązki nie są do zaakceptowania przez
ubogie rodziny.
Reasumując należy stwierdzić, że projekt ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości jest sprzeczny nie tylko
z przepisami Konstytucji RP i innymi ustawami. Aktualna ustawa w pełni chroni prawa działkowców i zabezpiecza ich istnienie.
Zwraca się z prośbą do Posłów i Senatorów o odrzucenie projektu ustawy PiS, jako szkodzącego interesom
działkowców.

Prezes
/-/ Mieczysław Karbowski

Przewodniczący Zebrania
/-/ Piotr Jacieczko

Walne Zebranie ROD „Wyzwolenie” w Strzelinie
STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wyzwolenie”
w Strzelinie
Członkowie Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wyzwolenie” w Strzelinie,
obradując na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu
25.04.2009 r. wyrażają stanowczy protest w sprawie wprowadzenia przez PiS do Sejmu projektu ustawy dotyczącej
ogrodnictwa działkowego.
Przedstawiony projekt w sposób oczywisty i jednoznaczny prowadzi do unicestwienia w Polsce rodzinnych
ogrodów działkowych.
Zamysł upaństwowienia majątku Związku i jego funduszy, to przymusowa nacjonalizacja polegająca na grabieży

i zniszczeniu wszystkiego co wybudowano przez 100 lat.
Niezgodność projektu ustawy z Konstytucją RP w przedmiecie naruszenia praw nabytych, w tym o samorządzie
terytorialnym, o gospodarce nieruchomościami, o zagospodarowaniu przestrzennym.
Uchwalenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych doprowadzi do chaosu, bałaganu w funkcjonowaniu ogrodów, niszczeniu infrastruktury, budynków itp.
Uczestnicy zebrania wnoszą o odrzucenie projektu ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, jako niezgodnej
z prawem i wybitnie szkodzącej interesom działkowców.
Przewodniczący Zebrania
/-/

Strzelin, 25 kwietnia 2009 r.
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Zarząd ROD „Goździk” we Wrocławiu
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Klub Parlamentarny
Prawo i Sprawiedliwość
Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Goździk”
we Wrocławiu w imieniu 172 działkowców i Komisji Statutowych wyraża ostry sprzeciw wobec ustawy o ogrodach działkowych wniesionej do Sejmu dnia 23.03.2009 r.
przez Posła Wnioskodawcę Andrzeja Derę PiS.
Przedstawiona ustawa prowadzi do degradacji ogrodów
działkowych, pozbawia możliwości wypoczynku ludzi
starszych, młodych małżeństw z dziećmi których jedyną
możliwością wypoczynku są ogrody, z racji upraw ekologicznych.
Ustawa w swej treści sprzeczna z Konstytucją RP mało,
iż chce zlikwidować ogrody działkowe, to głównym celem jest likwidacja Związku, który jest jednym opiekunem i obrońcą w kwestiach spornych. Prowadzi do
niszczenia historii ogrodnictwa w Polsce. Aktualnie obowiązująca ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych,

zabezpiecza istnienie ogrodów, gwarantuje realizację potrzeb na użytkowanie działki w ogrodach w kolejnych latach.
Panowie Posłowie z Waszej inspiracji przyszłość ogrodów działkowych. W Polsce jest od kilku lat nieustannym
tematem polemiki pomiędzy zwolennikami ich istnienia
w dotychczasowym, wypróbowanym przez lata kształcie,
a tak zwanymi „reformatorami” którzy na siłę, wbrew woli tych pierwszych, chcą ich uszczęśliwić.
Panowie Posłowie - czas brać pod uwagę protesty działkowców, a złożyło już ich wiele. Otrzymały je Sejm, władze państwowe i organizacje polityczne.
Zarząd ROD „Goździk” we Wrocławiu zwraca się
z prośbą do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Klubów Parlamentarnych o odrzucenie projektu ustawy autorstwa
Prawa i Sprawiedliwość.
Prezes
/-/ Henryk Piotrowicz

Walne Zebranie ROD „Cukrownik” w Górze

Stanowisko
Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Cukrownik” w Górze
w sprawie projektu Ustawy o ogrodach działkowych
My niżej podpisani – członkowie Polskiego Związku
Działkowców obecni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Rodzinnych Ogrodów Działkowych „CUKROWNIK” w Górze wyrażamy głęboki sprzeciw wobec złożenia do Sejmu RP projektu ustawy o ogrodach działkowych.
Nasz sprzeciw wynika stad, że przedłożony projekt w
sposób oczywisty i jednoznaczny prowadzi do likwidacji
Rodzinnych Ogrodów Działkowych i do uchylenia powszechnie akceptowanej i sprawdzonej w praktyce ustawy o ROD oraz zniszczenia wszystkiego, co wybudowano
przez ponad 100 lat działalności społecznych organizacji
ogrodów działkowych.
Nie do przyjęcia i jako niezgodne z Konstytucją RP są
planowane działania dotyczące odebrania prawa własności gruntów Związku, czy prawa wieczystego użytkowania służącego tylko obronie terenów ROD przed ich
zabudowaniem, sprzedażą różnym inwestorom na cele komercyjne. Nabyte prawo użytkowania wieczystego PZD

gruntów ogrodów służy efektywnie rodzinom działkowców poprzez zachowanie ogrodów w strukturze miast
i gmin.
W przedstawionym przez PiS projekcie zapomniano, że
w znacznej większości działkowcy – to emeryci i renciści,
wobec których proponuje się, aby to właśnie oni ponosili
znacznie większe koszty ewentualnego dalszego użytkowania działki, bowiem PiS w swoim projekcie proponuje,
by działkowcy składali się na wynagrodzenie zarządu
ogrodu, by ponosili obowiązkowe opłaty utrzymania części wspólnych i urządzeń ogólnego użytku, a w
przypadku przekształcenia prawa użytkowania w prawo
własności ponosili również koszty geodezyjne, notarialne
oraz wieczysto-księgowe. Projekt ustawy zakłada również
opodatkowanie właścicieli działek podatkiem rolnym jak
również podatkiem od nieruchomości.
Te wszystkie proponowane obowiązkowe płatności sanie do udźwignięcia i nie mogą być zaakceptowane przez
ubogie rodziny emerytów i rencistów.
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Dzisiaj – zgodnie ze Statutem PZD działkowcy jako
obowiązkową uiszczają wyłącznie składkę członkowską
(obecnie = 15 groszy za m2 działki), a pozostałe opłaty na
potrzeby czy rozwój ogrodu uchwalają samodzielnie na
walnych zebraniach, sami decydując o ich wysokości.
Wielkie zdziwienia budzą proponowane zapisy zmieniające normatyw powierzchniowy działki nawet do
1500 m2, tj. o 1000 m2 więcej niż obecnie. Jednocześnie,
jeżeli weźmie się pod uwagę, że w projekcie ustawy
umożliwia się zmianę przeznaczenia ogrodowej na inny
cel, np. budowlany, to należy podejrzewać, że chodzi tu o
stworzenie możliwości budowy domów mieszkalnych na
terenach obecnych działek ogrodowych, co doprowadzi
do likwidacji ogrodu.
Propozycje zawarte w projekcie ustawy zmierzające do
powoływania wspólnot ogrodowych na wzór wspólnot
mieszkaniowych, nie przystają do ogrodnictwa działkowego i nie mają one żadnych możliwości obrony istnienia
ogrodów działkowych. Bowiem w projekcie ustawy to
gminy podejmują uchwały o założeniu ogrodu działkowego oraz podejmują uchwały o likwidacji ogrodu na cele
przewidziane w planach zagospodarowania przestrzennego. Zarządy wspólnot i użytkownicy działek nie mają żadnych praw do obrony ogrodów, w przeciwieństwie do

przepisów ustawy o ROD, które uzależniają likwidację
ogrodu na inne cele niż publiczne od zgody Polskiego
Związku Działkowców. A jest to prawo nabyte – co zostało potwierdzone przez Trybunał Konstytucyjny.
Reasumując należy stwierdzić, że projekt ustawy autorstwa PiS jest sprzeczny nie tylko z przepisami Konstytucji
RP i z wieloma innymi ustawami, ale prowadzi do zniszczenia blisko 200-letniej historii ogrodnictwa działkowego,
do zniszczenia ponad 100-letniej tradycji i dorobku zorganizowanego ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Aktualnie obowiązująca ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w najlepszy i najpełniejszy sposób służy rodzinom działkowców, w pełni chroni prawa działkowców, zabezpiecza istnienie ogrodów w strukturach miast
i gwarantuje realizację społecznych potrzeb na użytkowanie działki w ogrodach w kolejnych latach.
My – niżej podpisani działkowcy ROD „CUKROWNIK” w Górze, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Marszałka Sejmu i Klubów Parlamentarnych o odrzucenie
projektu ustawy autorstwa „Prawa i Sprawiedliwość”, jako niezgodnej z prawem i wybitnie szkodzącej interesom
działkowców, Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz
społeczeństwu miast i gmin.
/-/ 42 podpisy

Zarząd ROD „Niskie Łąki” w Miliczu
Sejm RP
Warszawa
Zarząd ROD „Niskie Łąki” w Miliczu na posiedzeniu
dn. 6.04.2009 r., wraz z Komisjami Statutowymi w naszym ogrodzie, wyraża głęboki sprzeciw wobec projektu
ustawy o ogrodach działkowych autorstwa PiS, złożonego do Sejmu RP.
Ten projekt zagraża istnieniu nie tylko naszego ogrodu,
ale także wszystkim ogrodom w całej Polsce.
Ustawa z dn. 8 lipca 2005 r. jest ustawą dobrą dla nas
i naszego społeczeństwa. W najpełniejszy sposób służy
działkowcom i ich rodzinom. Chroni prawa i zabezpiecza
istnienie ogrodów na terenie i w obrębie miast.

My działkowcy, przeważnie ubodzy emeryci, nie chcemy, aby ktokolwiek zmieniał nam to co jest dla nas dobre.
Działka to dla nas miejsce wypoczynku, to dobre owoce i
warzywa , to miejsce spotkania się z innymi ludźmi, to
drugi dom dla nas. W razie istnienia zagrożenia obroną
nam jest Ustawa z 8 lipca 2005 r., Okręgowy Zarząd i Krajowa Rada.
Zarząd ROD zwraca się z uprzejmą prośbą do Sejmu,
Senatu prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Klubów
Parlamentarnych, Posłów i Senatorów o odrzucenie projektu autorstwa „Prawa i Sprawiedliwości”.
W imieniu działkowców podpisy złożyli
Zarządi i członkowie

/-/ 50 podpisów

Prezes Zarządu ROD
/-/ Anna Dzieciuchowicz
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Zarząd ROD „Niskie Łąki”
/-/ 4 podpisy

Walne Zebranie ROD „Stokrotka” we Wrocławiu
STANOWISKO
działkowców ROD „Stokrotka” we Wrocławiu wyrażone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym
w dniu 25 kwietnia 2009 r.
My, działkowcy zgromadzeni na Walnym Zebraniu
Sprawozdawczym, wyrażamy stanowczy protest przeciwko projektowi ustawy zgłoszonemu przez PiS w dniu 23
marca br. dotyczącemu likwidacji Ustawy o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 r.
Zgłoszony do Sejmu przez PiS projekt ustawy jest
krzywdzący i niesprawiedliwy w odczuciu ludzi od lat
uprawiających działki, niemłodych i przywiązanych do
swojej pasji. Często schorowani, pragniemy w spokoju nadal pielęgnować nasze ogrody. Nie możemy zrozumieć intencji posłów PiS-u, którzy tak zaciekle walczą z Polskim

Związkiem Działkowców i naszymi ogrodami. Ci sami
posłowie nie tak dawno wyrażali wielką troskę o ludzi niezamożnych i w podeszłym wieku. Podpisując się pod protestem, mamy nadzieję, że Pan Prezydent, Pan Premier,
Pan Marszałek Sejmu i Pan Marszałek Senatu dostrzegą w
projekcie ustawy PiS-u krzywdzące nas jej konsekwencje
– to znaczy zabór całego majątku Polskiego Związku
Działkowców wypracowanego przez samych działkowców w ciągu wielu pracowitych lat życia.
W załączeniu – podpisy złożone przez naszych działkowców w ogrodzie „Stokrotka”.
Z wyrazami szacunku

Wrocław, 25 kwietnia 2009 r.

Uczestnicy Walnego Zebrania
/-/ 49 podpisów

ROD „Tulipan” w Siechnicach
Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
STANOWISKO
Rodzinny Ogród Działkowy w Siechnicach, pragnie
wyrazić swoje stanowisko w odniesieniu do złożonego
w Sejmie RP w dniu 23 marca 2009 roku, projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Klubu Prawo
i Sprawiedliwość. Przedłożony projekt, zakłada w swej
treści przekształcenie prawa użytkowania ogródków działkowych w prawo własności wraz z jednoczesnym procesem likwidacyjnym Polskiego Związku Działkowców.
PiS wnosi o likwidację obowiązkowej przynależności
do PZD. Nie podnosi już jednak owej kwestii w sposób
kompleksowy, pomijając szereg korzyści i fundamentalny
sens członkostwa danego działkowca w PZD.
Zarówno Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców jak i poszczególne Okręgowe Zarządy w terenie, od
początku swej działalności, stały na straży praw i przywilejów wszystkich członków PZD. Funkcjonująca do dnia
dzisiejszego struktura organizacyjna, w pełni realizuje założenia, dla których została powołana.
Każdy z użytkowników dziatek z osobna jak i konkretny Rodzinny Ogród Działkowy, w istniejących nad nimi
organach (Krajowa Rada PZD i Okręgowe Zarządy) zawsze znajdowały stosowną pomoc, tak w zakresie spraw

Siechnice, 21 kwietnia 2009 r.

mniejszej wagi, jak również gruntownego wsparcia merytorycznego w odniesieniu do problematyki ogrodniczej,
spraw z zakresu księgowości oraz kwestii prawnych.
Przedstawiony przez PiS projekt ustawy nakłada nieporównywalnie wyższe obciążenia działkowców będących
w znacznej większości emerytami, rencistami, a ostatnio
coraz więcej bezrobotnymi. W swoim projekcie ustawy
proponuje bowiem by działkowcy składali się na wynagrodzenia etatowego zarządu ogrodu, pokrywali koszty
działalności zarządu, by ponosili obowiązkowe opłaty
otrzymania części wspólnych i urządzeń ogólnego użytku,
a w przypadku przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności działki ponosili również koszty geodezyjne, notarialne oraz wpisu do ksiąg wieczystych. Projekt
ustawy zakłada również opodatkowanie użytkowników
i właścicieli działek podatkiem rolnym.
Te wszystkie proponowane obowiązkowe płatności są
nie do udźwignięcia, a zarazem nie do zaakceptowania
przez nas.
Złożony Projekt, w naszym odczuciu jest kontynuacją
ataku na Związek, jako całość i pojedynczych działkowców, dlatego wyrażamy nasze zaniepokojenie i sprzeciw.
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Działkowcy z ROD „Tulipan”
/-/ 32 podpisy

ROD „Storczyk” w Trzebnicy
Szanowni Państwo
Panie Prezydencie, Panie Premierze, Panie Marszałku
Sejmu RP. Panowie wszystkich Klubów Parlamentarnych
i wszyscy Posłowie dobrej woli. Uprzejmie Was informujemy, że My Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Storczyk” w Trzebnicy na odbytym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 22.04.2009 r. analizując
dogłębnie nowy kolejny projekt ustawy złożony do Laski
Marszałkowskiej przez PiS o rzekomym nas uwłaszczeniu
stanowczo sprzeciwiamy się takiej ustawie i solidaryzujemy się z milionową rzeszą działkowców w całej Polsce
i protestujemy, gdyż w/w ustawa nie wskazuje na uwłaszczenie, a raczej na wywłaszczenie starych, biednych
i schorowanych rencistów, emerytów i kombatantów weteranów walk o niepodległość Ojczyzny. My działkowcy,
którzy w większości otrzymaliśmy grunta do zagospodarowania były to nieużytki, ugory zachwaszczone, doprowadziliśmy do estetycznych pięknych ogrodów, które
dzisiaj stanowią, jako płuca naszych miast i osiedli. Projektanci tej ustawy chcą nam zabrać, a nasz majątek ze
składek członkowskich przekazać na Skarb Państwa, to

znaczy przeprowadzić nacjonalizację naszych dóbr wypracowanych i stworzonych przez wiele pokoleń. Ustawa
ta sugeruje na uwłaszczenie, w której zakłada się, że każdy działkowicz będzie mógł złożyć wniosek o uwłaszczenie swojej działki po uprzednim załatwieniu formalności
przez geodetę, notariusza i wpis do księgi wieczystej, a to
wiąże się z poważnymi kosztami na co nas działkowców
nie stać. Jedynie pewna grupa minimalna mogłaby z tej
oferty skorzystać, natomiast reszta działkowców zostałaby bez możliwości korzystania ze swojej działki i odpoczywać na stare lata, oddychając świerzym powietrzem.
Dlatego też zwracamy się z gorącą prośbą o odrzucenie
uchwalenia tej ustawy. Ci projektanci raczej powinni się
zająć sytuacją bezrobocia, korupstwem, bezdomnymi i innymi sprawami dotyczącymi narastającej coraz większej
biedoty. Pan Prezydent przed wyborami wypowiadał się,
że będzie Prezydentem wszystkich Polaków a za tym prosimy o ich potwierdzenie. Zwracamy się do wszystkich
zainteresowanych, którzy mają wpływ na odrzucenie projektu tej ustawy.
Z poważaniem

Prezes Zarządu
/-/ Tadeusz Jaworski

Sekretarz
/-/ Halina Wełnicka

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Krystyna Brukwicka

Trzebnica, 22 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Fantazja” we Wrocławiu
STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Fantazja” we Wrocławiu
z dnia 22. 04. 2009 r.
Marszałek Sejmu
Wicemarszałkowie
Rzeczpospolitej Polskiej
Kluby Parlamentarne
Dot.: Sprzeciwu na wniesioną ustawę z dnia 23.03.2009 r. do Laski Marszałkowskiej,
przez Andrzeja Derę- zwanego wnioskodawcą – Klubu Parlamentarnego PiS.
My działkowcy w większości emeryci i renciści i bezrobotni podnosimy stanowczy protest przeciwko proponowanej ustawie, gdyż godzi ona w sprzeczne zasady
demokracji.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia
8 lipca 2005 r. w pełni chroni prawa działkowców, zabezpiecza istnienie ogrodów. Projektowana ustawa, winna
służyć ludziom w formie wspierania, a nie narzucania nie33

przemyślanych pomysłów. Bo jak można rozumieć inaczej projekt wniesiony do sejmu przez parlamentarzystę,
który pod sztandarem „Solidarności” łamie podstawowe
zasady moralności w brew głoszonego hasła zmarłego
Wielkiego Polaka Jana Pawła II – cytat „pozwólcie ludziom godnie żyć”.
Autor w proponowanej ustawie, posuwa się śmiało do
wywłaszczania lub likwidacji ogrodów, mając na myśli
wprowadzenie nowego ustrojowego „nacjonalizmu”, który jak wiemy w poprzedniej historii – doprowadziło to, do
powstania kołchozów na z scalanych terenach, tak rozumie poseł wnioskodawca prywatyzację.
Szanowni mędrcy naszego Rządu RP i Rajcy naszego
kraju, mamy okazję w związku z tym, iż zebraliśmy się
na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym działkowców,
ustalić jednomyślny sprzeciw przeciwko takim poczynaniom które łamią podstawowe zasady ustawy zasadniczej
jaką jest Konstytucja RP. Nadarzyła się zatem okazja, aby
na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym działkowców,
wspólnie przeanalizować poczynania wnioskodawcy. Jednogłośnie zabrzmiało – NIE takiej ustawie, która zamiast

wspierać inicjatywę ogródków dźwigających ciężar podtrzymywania narodowego dobra i ubogacenia natury - ziemi doprowadzi jedynie do wyniszczenia resztek terenów
zielonych i zniewoli tym samym do końca ludzi ubogich
i starszych, którzy jedyną nadzieję mają w dalszej egzystencji i pokładają w uprawach na ogródkach, które jak
dotąd są wstanie dokonywać stosunkowo niedużych opłat
związanych z prowadzeniem upraw.
Na zakończenie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków naszego ogrodu, ostrzegamy raz jeszcze
przed zamiarem sprzedaży ostatnich skrawków ziemi Polskiej, stanowiącej dla nas obecnych i przyszłych pokoleń,
źródło polskości i bezgranicznego patriotyzmu ojczyźnie
– której na imię Polska. Wystosowany sprzeciw w piśmie
dot. veta na proponowaną ustawę autorstwa PiS poparli
obecni zgromadzeni działkowcy na odrębnej liście. Wyrażamy pogląd iż obecna koalicja rządząca poczyni niezbędne starania, aby zdecydowanie w pierwszym czytaniu sejmowej debaty – odrzucić karkołomny, szkodliwy
dla społeczeństwa projekt autorstwa PiS.
Prezes Zarządu
/-/
/-/ 31 podpisy

ROD „Górnik” w Hucie Starej B
STANOWISKO
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Górnik” w Hucie Starej B
Zarząd, Działkowcy ROD „Górnik” w Hucie Starej B
po zapoznaniu się z kolejnym projektem ustawy o ogrodach działkowych uważają, że po raz kolejny próbuje się
wprowadzić zamęt w społeczeństwie działkowym.
Ogrody działkowe istnieją w Polsce ponad 100 lat i nie
powinny podlegać zawirowaniom politycznym. Czas najwyższy, aby dać spokój ogrodom działkowym i zaprzestać ciągłego nękania PZD. Jesteśmy przeciwni wprowadzaniu wszelkich zmian. Obecna ustawa w pełni gwarantuje nam korzystanie z działek przy niewielkiej opłacie

członkowskie, jak również daje nam stabilną i od wielu
lat ukształtowaną organizację związkową. Uważamy, że
projekt tej ustawy jest najgłupszym pomysłem jakie wymyśliło Prawo i Sprawiedliwość i jest wymierzona przeciwko działkowcom. Nasza ustawa o ROD w pełni
zabezpiecza prawa działkowców i jest ustawą dobrą. Jako
przedstawiciele działkowców zwracamy się do wszystkich parlamentarzystów z apelem o odrzucenie tego projektu ustawy w pierwszym czytaniu.
Liczymy na mądrość posłów.
Prezes
/-/ Anna Górecka

Huta Stara B, 25 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Lepsze Jutro” we Wrocławiu
Marszałek Sejmu RP
P. Bronisław Komorowski
Warszawa
Działkowcy ROD „Lepsze Jutro” we Wrocławiu, zgromadzeni na Walnym Zebraniu w dniu 18 kwietnia 2009 r.,

po zapoznaniu się z projektem ustawy o ogródkach działkowych wniesionym do Sejmu w dniu 23.03.2009 r. przez
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PiS, wyrażają stanowczy protest przeciwko temu projektowi w całości i wnioskują o jego odrzucenie, ponieważ
zmierza on do likwidacji Polskiego Związku Działkowców i uchylenia ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Uważamy, że w tym
przypadku nastąpi chaos, bałagan w funkcjonowaniu
ogrodów z uwagi na zaprzestanie działalności dotychczasowych zarządów ROD, na zaprzestanie stosowania statutu i regulaminu ROD, co doprowadzi do niszczenia
urządzeń ogrodowych, budynków itp. oraz dotychczasowego porządku na terenie ogrodów.

Nowa Ustawa pozbawi milionową rzeszę działkowców
i ich rodziny możliwości dalszego uprawiania działek, ponieważ złudne, nierealne jest uwłaszczenie za mały procent wartości. To tylko obiecanki, bo uwarunkowane
tyloma ograniczeniami, że realnie myślący działkowcy nie
dadzą się nabrać.
Obecny kryzys światowy zmusza naszych działkowców
do likwidowania części działkowych trawników na rzecz
upraw warzywnych, aby wspomagać skromny budżet domowy emerytów, którzy stanowią duży procent działkowców. Prosimy – zostawcie nas w spokoju.
W imieniu Zarządu i działkowców ROD
/-/ 15 podpisów

Wrocław, 23 kwietnia 2009 r.
List o takiej samej treści został skierowany również do Klubu PO i Marszałka Senatu RP P. Bogdana Borusewicza

Walne Zebranie ROD „Elanex” w Częstochowie
STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ELANEX”
w Częstochowie
odbytego w dniu 16.04.2009 r. oraz posiedzenia Zarządu w dniu 23.04.2009 r.
Po zapoznaniu się z projektem ustawy PiS, wyrażamy
wielkie zaniepokojenie sytuacją, jaka wytwarza się wobec nowego projektu ustawy PiS.
W imieniu 85 członków ogrodu wyrażamy stanowczy
sprzeciw jakimkolwiek zakusom zmierzającym do likwidacji ogrodów, a nas działkowców pozbawienie praw
użytkowania działek. Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. w peł-

ni gwarantuje nam spokojne i tanie uprawianie małych
skrawków ziemi, na których prowadzimy uprawy ogrodnicze oraz wypoczynek i rekreację. Działkowcy ROD
„ELANEX” w Częstochowie przedstawiają swoją negatywną odpowiedź wobec proponowanych rozwiązań
i przyłączamy się tym samym do szerokiego grona działkowców zajmujących analogiczne do naszych stanowisk.
Zarząd ROD „ELANEX”
/-/

Walne Zebranie ROD „Metalurg” w Częstochowie
Szanowny Pan
Marszałek Sejmu
Bronisław Komorowski
Niniejszym stwierdzamy, że członkowie Polskiego
Związku Działkowców ROD „Metalurg” w Częstochowie zgromadzeni na walnym zebraniu, odbytym w dniu
19 kwietnia br. wyrazili kategoryczny sprzeciw przeciwko treści projektu ustawy o ogrodach działkowych, złożonego w Sejmie przez PiS w dniu 23 marca 2009 roku.

Działkowcy stwierdzili jednoznacznie, że jest to szkodliwa próba zamachu na Ustawę z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Członkowie ROD „Metalurg” w Częstochowie jednoznacznie stwierdzili, że każda propozycja zmiany tej ustawy ma na celu rozbicie naszego ruchu, a w konsekwencji
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do doprowadzenia do likwidacji ogrodów działkowych,
zwłaszcza tych położonych na atrakcyjnych terenach
w czysto komercyjnych celach, nie bacząc na ponad
180-letnią tradycję. Protestujemy przeciwko:
– próbie ograbienia działkowców z ich życiowego dorobku pod chwytliwym hasłem „uwłaszczenia” działkowców na ich koszt,
– rozbiciu i unicestwieniu organizacji działkowców, oraz
nacjonalizacji majątku Związku,
– łamaniu obowiązującego prawa w majestacie prawa.

Projekt ustawy o ogrodach działkowych, złożonego w Sejmie przez PiS w dniu 23 marca 2009 roku nie jest projektem działkowców, lecz projektem dla ludzi bogatych,
a działkowcy użytkujący działki w Rodzinnym Ogrodzie
Działkowym „Metalurg” w Częstochowie, to w większości ludzie w podeszłym wieku, których jedynym źródłem
utrzymania jest emerytura.
Uważamy, że skutkiem wejścia w życie ustawy w formie przedstawionej w projekcie może być całkowita likwidacja ogrodów działkowych w Polsce.

Prezes Zarządu
/-/ inż. Krzysztof Wudecki

Sekretarz
/-/ Marek Cybulski

Walne Zebranie ROD „Nadzieja” w Lublińcu
Stanowisko
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Nadzieja” w Lublińcu
odbytego dn. 25.04.2009
My członkowie ROD „Nadzieja” w Lublińcu pragniemy zgłosić zdecydowany sprzeciw wobec wniesionego
przez Posła PiS Andrzeja Derę projektu ustawy o uwłaszczeniu ogródków działkowych.
Dotychczasowa ustawa z 2005 r. zabezpiecza interesy
nas działkowców i naszych rodzin.
Projekt nowej ustawy zmusza nas do występowania w
obronie dorobku pokoleń rodzin działkowych i tradycji
ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Wprowadzenie zmian zakładanych w projekcie Posła
Andrzeja Dery spowoduje znaczne podniesienie wnoszonych przez działkowców opłat, a w konsekwencji wielu
działkowców nie będzie stać na ich uiszczane, co doprowadzi do przymusowego zrezygnowania z uprawiania
ogródków działkowych. Podniesienie kosztów jest oczywiste, gdyż w konsekwencji proponowanych zmian w
ustawie trzeba będzie łożyć na pensję Zarządu, Rady Społecznej, na koszty zarządu, na podatki.

Polski Związek Działkowców jest organizacją społeczną służącą pomocą, wsparciem i doradztwem. Wraz z jego likwidacją, likwiduje się zaangażowanie rzeszy ludzi,
dzięki którym kultura uprawiania ogródków działkowych
jest w Polsce wciąż żywa. Nie można pozwolić by czynnik ludzkich starań został w tej kwestii pominięty. Kolejny argument to korzyści płynące z zagospodarowania tych
niewielkich przestrzeni miejskich, jako miejsca wypoczynku, rekreacji na którą w obecnej chwili są w stanie
sobie pozwolić rzesze polskich rodzin, emerytów. Nowa
ustawa uniemożliwi wielu ludziom uprawianie ogródka
działkowego.
Żądamy wycofania ustawy z Sejmu i szukania sposobu
załatania dziury budżetowej gdzie indziej. Proszę zostawić działkowców w spokoju i uszanować wieloletnią tradycję uprawiania ogródków działkowych, mądrość
i doświadczenie Polskiego Związku Działkowców.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/
Prezes
/-/
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Walne Zebranie ROD „Błeszno-Wzgórze” w Częstochowie
Marszałek Sejm RP
Pan Bronisław Komorowski
STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Błeszno-Wzgórze” w Częstochowie
z dnia 18 kwietnia 2008 roku
w sprawie obrony Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2008 roku
Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Polskiego
Związku Działkowców w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Błeszno-Wzgórze” obradujące dnia 18 kwietnia
2009 r. uważa za przedwczesne wszelkie próby zmiany
niedawnej Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych.
Pośpiech z jakim rządzący próbuje wprowadzić rewolucyjne zmiany, rozbijające Polski Związek Działkowców
i pozbawiające jego członków prawnej ochrony, budzi naszą głęboką nieufność.
Działkowcy naszego Ogrodu kategorycznie protestują
przeciwko próbie rozbicia Polskiego Związku Działkowców pozbawiając ich i ich rodzin prawnej ochrony jak
również próby pozbawienia ich działek, które są oazą spo-

koju i odpoczynku teraz i na emeryturze. Realnym wyrazem poparcia aktualnie obowiązującej Ustawy ze strony
liczącego 269 działkowców naszego Ogrodu są przekazane do Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie listy w obronie Ustawy z podpisami 162 działkowców Ogrodu, ich rodzin i sympatyków liczącej ponad 100 lat demokratycznej, polskiej organizacji związkowej, której nie zlikwidowali nawet zaborcy
w początku XX wieku.Ufamy, że nasz głos przyczyni się
do zmiany stanowiska rządzących i uzgadniania wszelkich zmian z naszym Związkiem, będącym członkiem demokratycznych europejskich struktur ogrodnictwa
działkowego.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Romuald Basiński

Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczego
/-/ Zdzisław Lampert

ROD „Sarenka” w Częstochowie
UCHWAŁA nr 25 Z-10/2009
Statutowych Organów ROD „Sarenka” w Częstochowie
Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej
w sprawie OBRONY USTAWY z dnia 8 lipca 2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
§1
1. Statutowe organy Polskiego Związku Działkowców
ROD „Sarenka” w Częstochowie: Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Komisja Rozjemcza są zaniepokojone nieustającymi próbami zmian w nowej Ustawie o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 r.
2. Projektowane zmiany są z reguły bardzo rewolucyjne,
abstrahujące od rzeczywistej sytuacji formalno-prawnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych, jak również materialnej
sytuacji ogółu niezamożnych, pracowicie gospodarujących
w nich Działkowców i jako takie mogą uczynić nieodwracalne szkody dla Działkowców i ich Rodzin.

Prezes
/-/ Jan Madej

§2
1. Sprzeciwiamy się wszelkim próbom zmiany tej
USTAWY, gdyż dobrze służy ona Ogrodom, Działkowcom oraz demokratycznej organizacji związkowej, chroniącej ich podstawowe prawa.
2. Wobec dalszych prób majstrowania przy USTAWIE
niniejszą Uchwałę organów statutowych kierujemy pod
obrady 26 kwietnia 2009 r. najbliższego Walnego Zebrania ROD „Sarenka” celem zajęcia przez Walne Zebranie
STANOWISKA w tej sprawie, gdyż dotyczy ona istotnych podstaw użytkowania działki przez każdego z członków naszej demokratycznej organizacji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Bogdan Wrocławski
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Przewodniczący Komisji Rozjemczej
/-/ Kazimierz Godosz

UCHWAŁA nr 5A/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego członków ROD „Sarenka”
w Częstochowie w 2009 r.
w sprawie OBRONY USTAWY z dnia 8 lipca 2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze ROD „Sarenka” w Częstochowie, obradujące w dniu 26 kwietnia
2009 r. na podstawie § 82 pkt.10 oraz § 14 i 15 Statutu
PZD postanawia:
§1
1. Walne Zebranie członków PZD w ROD „Sarenka”
stanowczo sprzeciwia się wszelkim próbom zmiany nowej USTAWY z dnia 5 lipca 2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
2. Do niniejszej Uchwały Walne Zebranie załącza swoje STANOWISKO w tej sprawie, uważając, że majstrowanie przy tej USTAWIE posłuży manipulacjom różnych,
obcych działkowcom, niejasnych grup interesów, powodując pogorszenie sytuacji gospodarczo-prawnej zazwyczaj niezamożnych, starszych ludzi i ich rodzin, oddalając
starsze i młodsze pokolenie, w tym dzieci od naturalnych
zielonych płuc miast, jakie stanowią aktualnie Rodzinne
Ogrody Działkowe.
3. Niniejsza Uchwała Walnego Zebrania jest potwierdzeniem wcześniejszej Uchwały Zarządu ROD oraz Ko-

misji Statutowych naszego OGRODU w tej żywotnej
sprawie naszego spokojnego bytu.
§2
1. Nieodłącznym wyrazem poparcia w/w USTAWY
przez nasz liczący 131 Działkowców OGRÓD są przesłane organom Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Zarządu Okręgowego PZD Częstochowa Listy
„W OBRONIE USTAWY O ROD” z 2006 roku z podpisami 166 broniących USTAWY członków i sympatyków
naszego Związku.
2. Wobec dalszych prób majstrowania przy USTAWIE
przesyłamy aktualnie w powyższym trybie kolejne w/w
listy z podpisami następnych 75 członków i sympatyków
naszego Związku.
3. Członkowie i sympatycy naszego Związku tworzą kolejne w/w listy, uważając, że w sytuacji ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego zasada prawa rzymskiego
„primo non nocere” obowiązuje wszystkich, na każdym
szczeblu drabiny społecznej.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Ryszard Rakomski

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Wojciech Skoczylas

STANOWISKO
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego członków ROD „Sarenka”
w Częstochowie
z dnia 26 kwietnia 2008
w sprawie obrony USTAWY o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku
Walne Zebranie członków PZD w ROD „Sarenka” obradujące dnia 26 kwietnia 2009 uważa za przedwczesne
wszelkie próby zmiany niedawnej Ustawy z dnia 8 lipca
2005 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Pośpiech z jakim rządzący wciąż podejmują próby wprowadzenia rewolucyjnych zmian, rozbijających Polski
Związek i pozbawiające jego członków prawnej ochrony,
budzi naszą głęboką nieufność. Próby te wbrew stanowisku zdecydowanej większości działkowców, wyrażanej w
listach poparcia w obronie tej Ustawy a także uchwałach,

rezolucjach i stanowiskach organów statutowych PZD
wszelkich szczebli są co najmniej niedemokratyczne i jako takie naszym zdaniem poza konstytucyjne.
Realnym wyrazem poparcia aktualnie obowiązującej
w/w Ustawy ze strony liczącego 131 działek naszego
Ogrodu są przekazane do OZ PZD listy w obronie Ustawy z podpisami 241 działkowców Ogrodu, ich rodzin
i sympatyków liczącej ponad 100 lat demokratycznej polskiej organizacji związkowej, której nie zlikwidowali nawet zaborcy w początku XX wieku.
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Ufamy, że nasz głos przyczyni się do zmiany stanowiska rządzących i uzgadniania wszelkich zmian z naszym

Związkiem, będącym członkiem demokratycznych europejskich struktur ogrodnictwa działkowego

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Wojciech Skoczylas

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Ryszard Rakomski

Walne Zebranie ROD im. Stefana Batorego w Kaletach-Drutarni
Uchwała Nr 11/2009
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. S. Batorego w Kaletach-Drutarni
z dnia 18.04.2009 r.
w sprawie obejmującej wnioski zgłoszone na zebraniu:
Zebranie zobowiązuje Zarząd ROD do podjęcia stanowiska w sprawie ochrony ogrodu przed uwłaszczeniem
(wniosek Poselski PiS). Załącznik do Uchwały Nr
11/2009 Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im.
Stefana Batorego w Kaletach z dnia 18.04.2009 r.
1. Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego
ROD im. St. Batorego w Kaletach postanowili złożyć
zdecydowany i ostry protest sprzeciw wobec projektu
ustawy o ogrodach działkowych wniesiony do Sejmu RP
w dniu 23.03.2009 roku autorstwa Pana Andrzeja Dery
Posła PiS-u. Nasza społeczność działkowa nie zgadza się
na „majstrowanie” przy dotychczasowej ustawie z dnia
8 lipca 2005 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Projekt wniesionej ustawy spowoduje likwidację PZD
oraz przeprowadzi tzw. nacjonalizację majątku – dorobku
wspólnie wypracowanego przez wiele pokoleń naszych
członków.
Apelujemy do Posłów PiS-u o wycofanie ustawy, a jeżeli jest to niemożliwe to zwracamy się z prośbą do
wszystkich parlamentarzystów o odrzucenie projektu
zgłoszonego przez Posłów PiS.
Mamy również wielką nadzieję, że pozwolicie nam
– członkom Rodzinnych Ogrodów Działkowych w spokoju cieszyć się pracą przy uprawianiu przez nas naszych
ogrodów.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Prezes ROD
/-/ Bernard Henisz
Kalety, 18 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Kolejarz” w Częstochowie
UCHWAŁA nr 1
Walnego Zgromadzenia Użytkowników Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz”
w Częstochowie
Walne Zgromadzenie Użytkowników Rodzinnego
Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Częstochowie zobowiązuje Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Częstochowie do złożenia na ręce Marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej sprzeciwu, od prób manipulowania prawem w celu ograniczenia praw użytkow-

ników ogródków działkowych. Walne Zgromadzenie
Użytkowników Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Częstochowie z przykrością stwierdza, że wszelkie dotychczasowe propozycje dokonywania zmiany
prawa dotyczą wyłącznie ograniczenia praw działkowiczów.
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W tej sytuacji żądamy utrzymania w mocy dotychczasowych przepisów regulujących sposób korzystania przez
użytkowników z działek – w szczególności niniejszy

sprzeciw dotyczy żądania pozostawienia w niezmienionej
treści Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
/-/

Częstochowa, 24 kwietnia 2009 r.

ROD „KRAKUS” w Krakowie
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
W imieniu 125 rodzin działkowych Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Krakus” w Krakowie przy ul. Mydlnickiej – zobligowany Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego Działkowców ROD „Krakus” – apeluję o nie
nadawanie biegu projektowi ustawy o ogrodach działkowych złożonemu do laski marszałkowskiej w dniu 23 marca br. przez posłów PiS. Kolejny projekt posłów PiS – tak
jak poprzednie – nie dość, że praktycznie zmierza do li-

kwidacji ogrodów działkowych, to zawiera niekonstytucyjne zapisy, m.in. wkracza w ustawowe kompetencje samorządu terytorialnego.
Obowiązująca aktualnie Ustawa spełnia oczekiwania
prawdziwych, uczciwych działkowców. Zapewnia dalsze
istnienie i rozwój ruchu działkowego. Gwarantuje poszanowanie własności działkowców.
Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu ROD „Krakus”
/-/ Krzysztof Jarząbczyk

Kraków, 2 maja 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Storczyk” w Bydgoszczy
WYSTĄPIENIE
do klubów poselskich Sejmu RP uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego
Ogrodu Działkowego „Storczyk” w Bydgoszczy w dniu 25 kwietnia 2009 r.
w sprawie projektu ustawy o ogródkach działkowych złożonego do laski marszałkowskiej
przez posła A. Derę
Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Storczyk” w Bydgoszczy obradujący w dniu 25 kwietnia 2009 r.
na swoim Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, dyskutowali między innymi nad kolejnym zagrożeniem dla dalszego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych
w Polsce, wynikającym z projektu ustawy o ogródkach
działkowych, wniesionego przez posła wnioskodawcę Andrzeja Derę w imieniu klubu parlamentarnego PiS.
W ocenie uczestników dyskusji projekt ustawy godzi w
interesy indywidualnych członków ogrodów działkowych
w Polsce, w interesy małych społeczności ogrodowych,
które stanowią rodzinne ogrody działkowe, w interes Polskiego Związku Działkowców.

Członkowie ogrodu w sposób jednomyślny żądają odstąpienia od działań godzących w interes polskich rodzin
stanowiących użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych. Oczekujemy wycofania przez PiS projektu ustawy o ogródkach działkowych, złożonego do
laski marszałkowskiej w dniu 23 marca 2009 r. Uważamy
ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r. za w pełni zabezpieczającą potrzeby działkowców, dającą gwarancję zgodnego z prawem i demokratycznego działania. Nie chcemy zmian zagrażających istnieniu ogrodów działkowych w Polsce.
Żądamy poważnego traktowania działkowców, nie podejmowania jakichkolwiek zmian w naszej sprawie bez
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konsultacji z nami – użytkownikami działek w rodzinnych
ogrodach działkowych. Uczestnicy Walnego Zebrania wy-

rażają wolę wystosowania niniejszego wystąpienia do
wszystkich klubów poselskich Sejmu RP.
W imieniu uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Storczyk”
w Bydgoszczy odbytego w dniu 25 kwietnia 2009 r.

Sekretarz Zarządu ROD
/-/ Danuta Lewandowska

Prezes Zarządu ROD
/-/ Zbigniew Kania

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Stanisław Raczyński

ROD im. St. Staszica w Pile
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku!
W imieniu działkowców oraz Zarządu Rodzinnego
Ogrodu Działkowego im. St. Staszica w Pile składam protest przeciwko wprowadzeniu pod obrady Sejmu RP projektu ustawy o ogrodach działkowych złożonego do laski
marszałkowskiej 23 marca br. przez posła Andrzeja Derę
w imieniu posłów klubu parlamentarnego PiS.
Projekt tej ustawy jest kolejną nieudaną wersją zmierzającą do likwidacji Polskiego Związku Działkowców i pod
pretekstem uwłaszczenia działkowców (w większości niemożliwym do zrealizowania), stworzenia warunków do
komercjalizacji przejętych terenów.
O niekonstytucyjności tego projektu napisano już wiele
publikacji. Dziwi nas, że partia nosząca w nazwie Prawo
i Sprawiedliwość pozwoliła na złożenie tak niekonstytucyjnego i niesprawiedliwego projektu ustawy.
Zastanawiające jest uzasadnienie do tego projektu. Kierując się jego logiką to na tej podstawie można by rozwiązać wiele instytucji pozarządowych. Nasuwa się pytanie
np. czy można wędkować na wodach państwowych nie
będąc członkiem PZW lub polować nie będąc członkiem

PZŁ. O jakim monopolu mówimy? Przecież Polski Związek Działkowców jest organizacją o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym, a zatem musimy posiadać
organ, który będzie nas reprezentował, koordynował nasze
działania i bronił interesów działkowców.
Nie można zakładać likwidacji organizacji samorządowej, posiadającej status osoby prawnej, która nie jest organizacją propagującą nazizm, ani też faszyzm. Reguluje
to w sposób jasny ustawa o stowarzyszeniach.
Jeżeli zatem istniejemy i funkcjonujemy zgodnie z prawem czy można nas rozwiązać bez nas? Kogo reprezentuje poseł Andrzej Dera? Czy wola naszego istnienia w
ramach obowiązującej ustawy wyrażona podpisami na listach poparcia w naszym ogrodzie, naszym okręgu i kraju w łącznej ilości ponad 600 tys. nic nie znaczy?
Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie!
Projekt PiS o ogrodach działkowych jest niekonstytucyjny. Nad takim dokumentem nie można procedować.
Prosimy o jego odrzucenie w całości w pierwszym czytaniu.
Prezes Zarządu ROD im. St. Staszica w Pile
/-/ Andrzej Kierzkowski

Piła, 3 maja 2009 r.
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ROD „Prześwit” we Wrocławiu
Szanowny Pan Marszałek Sejmu RP
Szanowni Posłowie
Kancelaria Sejmu
Warszawa
Dot.: Stanowiska ROD „Przedświt” w sprawie wniesionego przez PiS projektu ustawy
o ogrodach działkowych
Rodzinny Ogród Działkowy „Przedświt” we Wrocławiu
wyraża głęboki sprzeciw wobec złożenia do Sejmu
23.03.09 r. kolejnego projektu ustawy o ogrodach działkowych. Jest to kolejny projekt, który w swej konstrukcji
zmierza do takiego by rodzinne ogrodnictwo zostało zlikwidowane, a zwłaszcza jego struktury kierownicze. Nie
rozumiemy tego że PiS od początku swego powstania tak

zawzięcie chce likwidować społeczne organizacje dobrze
funkcjonujące w każdym ustroju, przyczyniające się do pogłębienia szczęśliwego tycia ludzi w kraju . Chyba, że chodzi o to aby ta ponad milionowa rzesza dorosłych wyborców była przeciwna tej partii – to będziemy. Za to ciągłe nękanie nic innego nam nie pozostaje. Deklarujemy to
naszymi podpisami – w złączeniu do stanowiska.

Członkowie ROD „Przedświt”
/-/ podpisy 35 osób

Prezes ROD „Przedświt”
/-/ Zenon Wawrzyniak

Wrocław, 18 kwietnia 2009 r.

Zarząd ROD „Jutrzenka” w Rawiczu
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku,
My, działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jutrzenka” w Rawiczu po zapoznaniu się z projektem ustawy o „ogrodach działkowych”, wyrażamy swoje niezadowolenie, że pewne ugrupowanie chce zburzyć ład i porządek panujący od wielu lat w ogrodnictwie działkowym.

Niezrozumiałą jest dla nas również chęć rozwiązania Polskiego Związku Działkowców – samodzielnej, samorządnej i niezależnej organizacji. Nie zgadzamy się z działaniem, które mogłoby się przyczynić do zawładnięcia dorobkiem Polskiego Związku Działkowców.
W imieniu uczestników Walnego Zebrania ROD
„Jutrzenka” w Rawiczu które odbyło się 29.04.2009 r.
Prezes ROD
/-/

Przewodniczący Zebrania
/-/

Walne Zebranie ROD „Wiśniewo” w Wagowie gm. Pobiedziska
UCHWAŁA
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wiśniewo”
w Wagowie gm. Pobiedziska
Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wiśniewo” w Wagowie gm. Pobiedziska uczestniczący w Walnym

Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 1 maja 2009 roku
w imieniu 575 działkowców opowiadają się za utrzymaniem
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dotychczasowego porządku prawnego regulującego funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce, występują
w obronie ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych
ogrodach działkowych oraz za Polskim Związkiem Działkowców. Dotychczasowe rozwiązania prawne gwarantują
działkowcom bezpieczne uprawianie działki oraz nabyte
przez lata zwolnienia podatkowe i inne uprawnienia.

Działkowcy opowiadają się przeciwko projektowi nowej ustawy o ogrodach działkowych, który dotyczy w zasadzie likwidacji Polskiego Związku Działkowców, likwiduje ideę ogrodnictwa działkowego, a działkowców oszukuje pseudo uwłaszczeniem. Z tego względu wnosimy do
Pana Marszałka oraz Posłów o odrzucenie zmian proponowanych przez klub PiS.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Edward Grześkowiak

Prezes ROD
/-/ Hieronim Mieszała

Walne Zebranie ROD „Panorama” w Szczecinie
Sz. P. Bronisław Komorowski
Marszalek Sejmu RP
My działkowcy uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Panorama” w Szczecinie w pełni popieramy ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
uchwaloną przez Sejm dnia 8.07.2005 roku i stoimy na
stanowisku utrzymania dotychczasowej struktury Związku. Niepokoją nas napływające informacje na temat ustawy przygotowanej przez PiS, w której zawarte są przepisy
zasadniczo zmieniające formy użytkowania działek, co
może doprowadzić do likwidacji większości ogrodów,
oraz Polskiego Związku Działkowców. Jesteśmy ogrodem
łączącym się solidarnie z wszystkimi działkowcami w kraju, którym leży na sercu dobro naszych działek i ogrodów,
a także dobro całej ponad 100-letniej organizacji. Nie mamy potrzeby mieszania się do polityki, ale mamy potrzebę czerpania korzyści z tego co przez wiele lat osiągnęliśmy i co daje bliskość przebywania na łonie natury.
Ustawa z dnia 8.07.2005 r. w pełni zabezpiecza prawa
działkowców, a zamierzona przez PiS zmiana jest lekceważąca dla prawa jak i dla ponad milionowej rzeszy działkowców. Dlatego mówimy kategoryczne „NIE” dla

zmiany przepisów, które uderzyłyby w najsłabszą ekonomicznie grupę społeczeństwa.
Żądamy zaprzestania pozornej naprawy tego co funkcjonuje sprawnie i sprawiedliwie od ponad wieku.
Zwracamy się do Pana oraz posłów RP o odrzucenie
projektu zmian ustawy o ROD, które są wyjątkowo szkodliwe wobec nas działkowców.
Zapewnijcie nam spokój i bezpieczeństwo, co do dalszego użytkowania działek, do taniego wypoczynku i rekreacji, a także do oazy zieleni i ciszy dostępnej mieszkańcom naszego miasta.
Niech Pański autorytet i myślenie posłów odrzuci w głosowaniu gorliwość PiS w czynieniu dla nas czegoś, o co
nie prosimy a także odstąpieniu od zabiegów uwłaszczania nas na nasz koszt i bez naszej zgody.
Przekazując nasze stanowisko mamy nadzieję, iż Pan
Panie Marszałku we właściwy sposób wykorzysta przekazane stanowisko zarówno w debacie jak i ewentualnym
głosowaniu sejmowym.
Pozostając z wyrazami szacunku

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Waldemar Zych

Prezes Zarządu
/-/ Wojciech Mac

Szczecin, 25 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Relaks” w Poznaniu
STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Relaks”
w sprawie projektu ustawy PiS o ogrodach działkowych
Działkowcy obecni na corocznym Walnym Zebraniu
Sprawozdawczym Rodzinnego Ogrodu Działkowego

„Relaks” ul. Dojazd w Poznaniu wyrażają swoje oburzenie i głęboki sprzeciw w związku z kolejną już próbą
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PiS-u zniszczenia tradycji i dorobku naszego ruchu działkowego. Propagandyści skupieni wokół władz tej partii,
która tylko z nazwy jest prawa i sprawiedliwa, z zajadłym
uporem chcą przeforsować ustawę całkowicie sprzeczną
z oczekiwaniami wieluset tysięcy działkowiczów i ich rodzin. Bez najmniejszych choćby prób konsultacji społecznych pouczają wszystkich, w tym naszą organizację, co
jest dla nas korzystne, a co nie. Skrzętnie i skrupulatnie
przemilczają z kolei fakt że prawie 70% działkowiczów
ze względu na stan prawny gruntów nie może nawet ma-

rzyć jakimkolwiek „wykupie” swojej działki. Widząc niekonstytucyjność wielu zapisów „ustawy”, rozumiejąc polityczne motywy PiS-owskich pomysłodawców, wyrażamy nadzieję i przekonanie, że kolejna próba zniszczenia
Polskiego Związku Działkowców zakończy się w Sejmie
już w pierwszym czytaniu.
Apelujemy jednocześnie do całej społeczności ROD
„Relaks”, by wyraz naszego stosunku do PiS-u dać już
w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Prezes Zarządu
/-/ p.o. Kazimierz Jastrzębski

Przewodnicząca Walnego Zebrania Sprawozdawczego
/-/ Hanna Wychowaniec

Poznań, 18 kwietnia 2009 r.

Zarząd ROD im. Zjednoczenie w Słupsku

STANOWISKO
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Zjednoczenie w Słupsku
z dnia 1 kwietnia 2009 r.
w sprawie: „projektu ustawy o ogródkach działkowych”
Członkowie Zarządu ROD im. Zjednoczenie w Słupsku
obradujący w dniu 1 kwietnia br. z niepokojem i dezaprobatą przyjęli wiadomość o kolejnym projekcie ustawy PIS
likwidującej Ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych
ogrodach działkowych, a tym samym wszelkie uprawnienia i kompetencje Polskiego Związku Działkowców.
Zdaniem członków zarządu reprezentujących 1230
działkowców naszego ogrodu jest to kolejna próba zniweczenia dotychczasowego dorobku PZD na rzecz swoich
członków, tj. najuboższej warstwy naszego społeczeństwa.
Corocznie na zebraniach kół i w tym roku przed Konferencją Delegatów działkowcy zadają zasadnicze pytanie
– co z naszymi działkami? Czy przypadkiem znów nie narodził się jakiś pomysł likwidacji? Są zaniepokojeni tymi
nieustannymi atakami na nasz związek i ich, jakże często
ciężką pracę. Takie ciągłe nękanie nie pozwala na spokojną uprawę, odpoczynek, a tym bardziej inwestowanie
w ogródek działkowy.
Czym się kierują wnioskodawcy coraz to nowych projektów, zmian, a w efekcie likwidacji wieloletniego dorobku miliona działkowców i ich rodzin? Czyje interesy
chcą w ten sposób zabezpieczyć wnioskodawcy tych projektów? Cóż można sądzić o projekcie p. posła Dery, skoro on nawet nie zna naszej prawidłowej nazwy – „ustawa

o ogródkach działkowych”. Pisze o „przymusie należenia
do PZD” i chce go zamienić na członkostwo we wspólnocie. Twierdzi, że wniesiony przez niego projekt ustawy
w sposób kompleksowy ureguluje sprawę ogrodów działkowych. Czyż nie jest on uregulowany? Jego (PiS) projekt
ustawy zakłada na wzór wspólnot mieszkaniowych, odpłatne zarządzanie ogrodami i zastąpienie dotychczasowego zarządzania opartego w zdecydowanej większości
o działalność społeczną aktywu, który jest dzisiaj w każdym rodzinnym ogrodzie działkowym. Zgodnie z art. 9
ust. l projektowanej ustawy wszystko to co znajduje się
dzisiaj w ogrodzie i stanowi własność Związku stanie się
współwłasnością wszystkich współwłaścicieli. Jednak
działkowcy którzy często brali udział od początku w budowie ogrodu i którzy przez wiele lat partycypowali w budowie infrastruktury, a nie będzie ich stać na przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności, będą wykluczeni jako współwłaściciele. Natomiast, aby stać się
członkami wspólnoty należy ponieść wszelkie koszty
z tym związane oraz ponosić koszty utrzymania infrastruktury ogrodowej jej modernizacji i rozbudowy.
Nie akceptujemy takich nowelizacji.
Jako przedstawiciele licznego grona naszych działkowców ROD im. Zjednoczenie w Słupsku zwracamy się do
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wszystkich parlamentarzystów z apelem o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Liczymy na to, że

w tak ważnej dla nas sprawie zwycięży mądrość władzy
i interes obywateli.
Zarząd ROD im. Zjednoczenie w Słupsku
Prezes Zarządu
/-/ inż. Stanisław Kosiński

Słupsk, 2 kwietnia 2009 r.

ROD „Węzła PKP” w Nowym Sączu
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Lech Kaczyński
Warszawa
STANOWISKO
Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Węzła PKP” w Nowym Sączu,
w sprawie próby uchylenia ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
(Dz. U. nr 160 poz. 1419)
Na Walnym Zebraniu w dniu 25 kwietnia 2009 roku
członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Węzła
PKP” w Nowym Sączu wyrazili swój sprzeciw i oburzenie w związku z „nowym” projektem ustawy (druk
nr 1886) o ogrodach działkowych, który jest kolejną próbą uchylenia istniejącej ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku .
Stanowczo sprzeciwiamy się i protestujemy przeciw jakimkolwiek zmianom ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych.

Rzekome uwłaszczenie działkowców jest nie do przyjęcia przez większość działkowców zdających sobie sprawę z kosztów, na jakie będą narażeni przez proponowaną
ustawę. Wszystkie zmiany to działania zmierzające do
zniszczenia ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Oczekujemy rzeczywistego wsparcia prawdziwej, pomocy w obronie naszej działkowej społeczności i Związku Działkowców.
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Węzła PKP” w Nowym Sączu
/-/ 102 podpisów

Nowy Sącz, 29 kwietnia 2009 r.

Zarząd ROD „Wygoda” w Białymstoku
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek sejmu RP
Warszawa
PETYCJA
Zarząd Rodzinnego ogrodu działkowego „Wygoda”
w Białymstoku zwraca się uprzejmie do Pana Marszałka
o nie poddawanie pod obrady Sejmu RP projektu ustawy
o ogrodach działkowych złożonego przez posłów Prawa
i Sprawiedliwości w dniu 23 marca 2009 r. Zwracamy się
osobiście do Pana Marszałka, z prośbą, aby siłą swego rozumu i woli przyczynił się do położenia kresu ciągłemu

nękania ludzi, którzy wieloletnim trudem przywrócili ziemię zaniedbane społeczeństwu, stworzyli ogrody-oazy
zieleni nie tylko dla siebie, ale i dla miast.
Kolejny projekt reformy ogrodnictwa działkowego pod
szyldem PiS wiemy o tym, że jest inspirowany przez ludzi chorobliwie nienawidzących Rodzinnych Ogrodów
Działkowych.
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My działkowcy mamy świadomość tego, że obłudne
uszczęśliwianie na siłę działkowców poprzez nie realne,
nie logiczne propozycje w nowym projekcie ustawy
w sposób oczywisty zmierzają do unicestwienia Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Widzimy, że chodzi o zaangażowanie łakomych kąsków ziemi. Trzeba tylko usunąć
przeszkody: Ustawę z 2005 r. o ROD, PZD – jedynego realnego obrońcę ROD i samych ROD.
Nasz sprzeciw i oburzenie budzą takie rozwiązania jak:
– przejęcie ziemi przez gminy i brak gwarancji, że gminy
sprzedają działkowcom – dotychczasowym użytkownikom; likwidacja PZD i nacjonalizacja majątku i funduszy,
wypracowanych przez lata przez członków PZD; wprowadzenie dodatkowych obciążeń finansowych użytkowników działek – nie możliwych do ich udźwignięcia; zdziwienie i irytację budzi zapis o możliwości uzyskania dział-

ki o powierzchni 1500 m2 - oczywiście drogą wyrugowania 4 z 5-ciu dotychczasowych użytkowników. Jest to rozwiązanie w interesie ludzi zamożnych. Projekt wprowadza
podział działkowców na właścicieli i użytkowników - pozbawionych wszelkich praw. Jak projektanci wyobrażają
sobie przyszłe ich współżycie?
Naszym zdaniem propozycje PiS są też głęboko
sprzeczne z Konstytucją.
Z tych względów stanowczo protestujemy przeciw unicestwieniu ustawy o ROD z 2005 r. i nie zastępowania jej
zlepkiem wypocin obliczonym na naiwnych.
Wyrażamy głęboką wiarę w to, że interwencja i osobista postawa Pana Marszałka skutecznie powstrzyma zapędy pseudo reformatorów prących do likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Z poważaniem
Członkowie Zarządu ROD „Wygoda”
/-/ 6 podpisów

Walne Zebranie ROD „Jelcz” we Wrocławiu
STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „JELCZ” we Wrocławiu ul. Morwowa
My Członkowie Polskiego Związku Działkowców
i użytkownicy działek w ROD „Jelcz” we Wrocławiu
zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w
dniu 18.04.2009 roku przyjmujemy i przekazujemy do
ogólnej wiadomości nasze stanowisko wobec złożenia
przez PiS do Sejmu RP projektu ustawy o ogrodach działkowych, prowadzącej do likwidacji ogrodów i uchylenia
obecnie obowiązującej, dobrej i przyjaznej dla nas działkowców ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
– Jesteśmy przeciwni zmianom proponowanym w projekcie ustawy wg PIS. Frazesy i oszukańcze zapisy prowadzą do wyzbycia się możliwości użytkowania działki.
Takim działaniom mówimy stanowcze NIE.
– Jesteśmy przeciwni likwidacji prawnie istniejącej organizacji tj. Polskiego Związku Działkowców, nacjonali-

zacji majątku i gromadzonych przez nas, przez długie lata funduszy, powstałych ze składek i wpłat działkowców.
Bezmyślna likwidacja Ogrodów, to likwidacja zieleni,
tak niezbędnej do życia chronionego przez PiS od początku!
Ogród działkowy, to wypełnienie pustki czasowej emerytów i rencistów. Chcemy w spokoju i zadowoleniu dożyć swych dni na swoich działkach. Dlatego też będziemy
do końca wspierać wszelkie działania w obronie bardzo
dobrej Ustawy o ROD, w obronie ogrodów działkowych
i naszego Związku!
Walne Zebranie Sprawozdawcze upoważnia Zarząd
ROD „Jelcz” do szeroko pojętej publikacji przyjętego Stanowiska, w tym do przesłania go do Prezydenta, Premiera, Sejmu i Senatu RP.
Za Walne Zebranie Sprawozdawcze
Przewodniczący Zebrania
/-/
/-/ 7 podpisów

Wrocław, 18 kwietnia 2009 r.
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Zarząd ROD „Oławka” we Wrocławiu
Stanowisko
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Oławka” we Wrocławiu
w sprawie wniesionego przez Prawo i Sprawiedliwość projektu ustawy o ogrodach działkowych
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Oławka” we
Wrocławiu w imieniu swoich 480 działkowców oraz ich
rodzin wyraża zdecydowany sprzeciw wobec złożonego
do Sejmu RP projektu ustawy o ogrodach działkowych.
Przedstawiony projekt ustawy prowadzi w sposób jednoznaczny do unicestwienia w Polsce rodzinnych ogrodów działkowych oraz do uchylenia powszechnie akceptowanej i od wielu lat rodzinnych ogrodach działkowych.
Budzi to w działkowcach oburzenie oraz niesprawiedliwości społecznej.
Projekt ustawy zakłada likwidację prawnie istniejącego,
społecznie działającego Polskiego Związku Działkowców
skupiającego na terenie RP setki tysięcy swoich członków.
PZD działając w imieniu swoich członków realizuje cele
zawarte w Statucie PZD polegające przede wszystkim na
krzewieniu oświaty ogrodniczej, ochronie środowiska
ogrodów poprzez rozwój i modernizację rodzinnych ogrodów działkowych.
Nie do zaakceptowania jest plan odebrania prawa własności gruntów czy prawa wieczystego użytkowania gruntów Związku, które to akty służą do zabezpieczenia terenów rodzinnych ogrodów działkowych przed zabudowaniem, sprzedażą inwestorom na cele komercyjne. Nabyte prawo użytkowania wieczystego PZD gruntów
ogrodów działkowych służy efektywnie rodzinom działkowców poprzez zachowanie ogrodów w strukturze miast
i gmin. PiS w swoim projekcie ustawy proponuje, aby
działkowcy składali się na wynagrodzenia etatowego zarządu ogrodu, pokrywali koszty działalności tego zarządu
oraz ponosili obowiązkowe opłaty z tytułu utrzymania
części wspólnych i urządzeń ogólnego użytku. To działkowcy wg projektu pokrywaliby koszty przekształcania
prawa użytkowania w prawo własności działki, tj. koszty
geodezyjne, notarialne, wpisy do ksiąg wieczystych. Projekt zakłada również opodatkowanie użytkowników i właścicieli działek podatkiem rolnym. Wszystkie powyższe
proponowane koszty są zbyt wysokie i nie do zaakceptowania przez ubogie rodziny emerytów, rencistów i bezrobotnych, którzy stanowią większość społeczności działkowców.
Obecnie zgodnie z obowiązującym prawem składka
członkowska wynosi 45 zł w skali całego roku, pozostałe

zaś opłaty na potrzeby rozwoju ogrodu działkowcy
uchwalają na walnych zebraniach w sposób demokratyczny samodzielnie.
Zarząd ROD „Oławka” wyraża swoje obawy, co do
możliwości przekształcenia prawa użytkowania działki w
prawo własności, bowiem wg projektu przygotowanego
przez PiS będzie to możliwe jedynie w przypadku, gdy
dany ogród działkowy jest przeznaczony w planie miejscowym pod ogrodnictwo działkowe oraz po pozytywnym rozpatrzeniu przez władze gminy wniosku działkowca.
W świetle obowiązującego prawa propozycje te są niezgodne z przepisami Konstytucji RP, przepisami o samorządzie terytorialnym, o gospodarce nieruchomościami
i o zagospodarowaniu przestrzennym.
W przypadku Miasta Wrocławia, na terenie którego
znajduje się ROD „Oławka”, 95% terenów rodzinnych
ogrodów działkowych zostało przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na inne
niż ogrodnictwo działkowe cele, a więc żadne przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności będzie niemożliwe.
Propozycje zawarte w projekcie ustawy zmierzają do
powołania wspólnot ogrodowych na wzór wspólnot
mieszkaniowych nie przystają do ogrodnictwa działkowego i nie mają one jakichkolwiek możliwości obrony istnienia ogrodów działkowych, gdyż wg projektu to gminy
podejmują uchwały o założeniu ogrodu działkowego oraz
o likwidacji ogrodu na cele przewidziane w planach miejscowych. Oczywiste wnioski nasuwają się same.
Projekt ustawy prowadzi do zniszczenia blisko 200-letniej historii ogrodnictwa działkowego oraz wieloletnich
tradycji ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.
Uważamy, że aktualnie obowiązująca ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8.07.2005 r. spełnia
swoje zadanie, zabezpiecza i chroni prawa działkowców,
gwarantuje realizację społecznych potrzeb na użytkowanie działek w ogrodach w kolejny latach. Wnosimy więc
o odrzucenie projektu ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości jako niezgodnej z prawem oraz jako szkodzącej
interesom działkowców rodzinnych ogrodów działkowych i społeczeństwu miast i gmin.
Prezes Zarządu
/-/ Henryk Zwoliński
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ROD „Truso” w Elblągu
STANOWISKO
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Truso” w Elblągu
w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa PiS
Działkowcy ROD „Truso” w Elblągu uczestniczący
w walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 25 kwietnia
2009 roku stanowczo sprzeciwiają się kolejnym próbom
zmiany obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r. Ustawa ta w pełni gwarantuje nam w pełni korzystanie z działek oraz zabezpiecza nasze
prawa. Posłowie z Klubu Parlamentarnego PiS przed kolejnymi wyborami poprzez swoje obietnice nie do spełnie-

nia próbują zdobyć sobie elektorat. Działkowcy to nie
„ciemny lud” i nie da się oszukać. My działkowcy zdecydowane stanowisko w obronie już istniejącej ustawy o ROD
wyrażaliśmy wielokrotnie. Apelujemy, pozostawcie nas
działkowców w spokoju, pozwólcie nam uprawiać nasze
działki i cieszyć się każdym dniem spędzonym w ogrodzie
dla nas stanowiącym miejsce relaksu i wypoczynku.
Nie uszczęśliwiajcie nas na siłę waszymi pomysłami.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Tadeusz Bohdanowicz

Prezes ROD
/-/ Urszula Zasuwa

Walne Zebranie ROD „Kolejarz” w Packowie
PROTOKÓŁ
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Paczkowie uchwalony
w dniu 25.04.2009 r
Członkowie ROD „Kolejarz” w Paczkowie uczestniczący na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym po zapoznaniu się z informacją o nowym projekcie „Ustawy
o Ogrodach Działkowych” zgłoszonym do Sejmu RP w dniu
23.03.09 r. przez posłów PiS zmierzającego do likwidacji
Polskiego Związku Działkowców uchwalają protest wobec tego projektu. Stwierdzamy, że nie oczekujemy żadnych nowych ustaw w tym zakresie. Ustawa z dnia 8 lipca
2005 o rodzinnych Ogrodach działkowych jest ustawą,

która zabezpiecza prawa Działkowców w sposób wystarczający i bezpieczny. Proponowany nowy ład w Ogrodach
Działkowych spowoduje zamęt i niepewność dalszego
użytkowania przez obecnych użytkowników.
Nowa struktura wspólnot ogrodowych nam nie odpowiada. Nie chcemy takiej organizacji i sprzeciwiamy się
likwidacji Polskiego Związku Działkowców.
Pragniemy spokojnie pracować w ogrodzie „Kolejarz”
w Paczkowie.
/-/ 19 podpisów

Walne Zebranie ROD „Zwierzyniec” w Krakowie
UCHWAŁA NR 15/2009
Walnego zebrania sprawozdawczego członków ROD „ZWIERZYNIEC” w Krakowie
w dniu 26 kwietnia 2009 r.
w sprawie, stanowiska dotyczącego nowego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wniesionego przez Posła PiS Pana Andrzeja Derę
§1
Walne zebranie ROD „Zwierzyniec” w Krakowie składa protest przed przyjęciem kolejnego wniosku znowelizowania ustawy o ogrodach działkowych. Projekt

przedstawiony przez PiS jest nie zgodny z konstytucją
i stwarza zagrożenia dla działkowców. W załączeniu stanowisko Walnego Zebrania.

Przewodniczący Walnego Zebrania (Konferencji Delegatów)
/-/
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Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

PROTEST
Szanowny Panie Marszałku,
Walne Zebranie Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Zwierzyniec” w Krakowie z przykrością stwierdza, że
nadal musimy martwić się o swoją przyszłość. Jesteśmy
cały czas nękani próbami zabrania nam tego jedynego
skrawka ziemi. Działki są dla nas ostatnim źródłem spokoju i odpoczynku. Ogród jest dla nas oazą ciszy i relaksu. Działkowcami nie tylko są u nas emeryci i renciści,
którzy pragną odpoczynku po wielu latach pracy i płacenia podatków, ale również ludzie młodzi, którym potrzebny relaks od codzienności, pośpiechu i stresu. Potrafimy
aktywnie odpoczywać jednocześnie pielęgnować to co
najpiękniejsze czyli nasze ogródki. Wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną. Wzajemnie się wspieramy i pomagamy
sobie. PiS kolejny raz próbuje „uszczęśliwić na siłę” działkowców swoimi nieudolnymi projektami ustaw. Obecny

projekt ustawy złożony przez Pana Posła Andrzeja Derę
w dniu 23 marca 2009 r. w dalszym ciągu narusza prawa
Polskiego Związku Działkowców i samych działkowców,
którzy uprawiają swoje działki w naszym ogrodzie od ponad 60 lat. Działkowcy z ROD „Zwierzyniec” nie zgadzają się na zmianę dotychczasowej ustawy z dnia 8 lipca
2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Proponowany projekt prowadzi do nieuchronnej likwidacji Polskiego
Związku Działkowców oraz ogrodnictwa działkowego
w naszym kraju. Obecna ustawa uchwalona 8 lipca 2005 r.,
w pełni gwarantuje nam możliwość korzystania z naszych
działek i gwarantuje nam też w przypadku likwidacji ogrodu pełne odszkodowanie. Protestujemy przed przyjęciem
projektu ustawy, który jest niezgodny z konstytucją i żądamy jego odrzucenia.

Prezes Ogrodu
/-/ mgr Hubert Krajcer

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/

Kraków, 26 kwietnia 2009 r.

Zarząd ROD „Tulipan” w Przemyślu
Pan/Pani Poseł
Sejm RP
Szanowna Pani Poseł,
Szanowny Panie Pośle,
Zarząd i działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Tulipan” w Przemyślu zwracają się z apelem do Pań i Panów Posłów reprezentujących Podkarpacie w Sejmie RP
o odrzucenie projektu ustawy o ogródkach działkowych,
przedstawionego pracz Prawo i Sprawiedliwość w dniu
23 marca 2009 r.
Partia Prawo i Sprawiedliwość ujawniła kolejną propozycję, mającą na siłę uszczęśliwić działkowców. Ten „rewolucyjny” i nowatorski projekt jest niemal identyczny
w swej treści z poprzednio zgłaszanymi przez tę partię
propozycjami reformy ogrodnictwa działkowego. Nie
wnosi żadnych nowych rozwiązań, a jedynie powiela znane już wcześniej slogany dotyczące oddawania gruntów
za bezcen, likwidacji Polskiego Związku Działkowców,
nacjonalizacji majątku społecznego oraz tzw. uwłaszczenia działkowców.
Uważamy, ze projekt ustawy w żadnym artykule nie
gwarantuje, że polscy działkowcy otrzymają działki na
własność. Trzeba jasno powiedzieć, że aktualny stan praw-

ny gruntów zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe oraz masowo zgłaszane roszczenia osób fizycznych
w stosunku do tych gruntów skutecznie uniemożliwiają
uwłaszczenie działkowców. Ponadto propozycje PiS są
sprzeczne z Konstytucją RP, gdyż zmierzają zarówno do
niezgodnej z prawem likwidacji pozarządowej organizacji
społecznej jaką jest Polski Związek Działkowców, jak
również zmuszają Gminy do sprzedaży swego majątku.
Projekt ustawy zlikwiduje gwarancje prawne, które
obecnie uniemożliwiają swobodne przeznaczanie na cele
komercyjne gruntów zajętych przez ogrody. Tym samym
przejmowanie terenów położonych często w atrakcyjnych
miejscach oraz wywłaszczanie działkowców i likwidacja
ogrodów staną się o wiele prostsze.

Szanowna Pani Poseł,
Szanowny Panie Pośle,
Z powyższych względów Zarząd i działkowcy z ROD
„Tulipan” w Przemyślu w całości popierają dotychczas
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obowiązującą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Mamy nadzieję, że działania Pań i Panów Posłów
skutecznie powstrzymają zapędy „reformatorów”, zmie-

rzające wprost do usunięcia ogrodów działkowych z mapy naszego kraju.
Za Zarząd ROD

Prezes
/-/ Waldemar Paczkowski

V-ce Prezes
/-/ Stanisław Pawłucki

Skarbnik
/-/ Irena Celep

Przemyśl, 25 marca 2009 r.

Listo o podobnej treści został skierowany również do Marszałka Sejmu Pana Bronisława Komorowskiego.

Walne Zebranie ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni
Marszałek Sejmu RP
Pan Bronisław Komorowski
Szanowny Panie Marszałku!
Zaniepokojeni powracającymi atakami zmierzającymi
do pozbawienia nas ogrodów działkowych my, użytkownicy działek, zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. A Domagalskiego w Gdyni, przedkładamy na ręce Pana Marszałka petycję w obronie naszych ogrodów.
Ogród nasz, na terenie miasta Gdynia, istnieje od ponad
czterdziestu lat dając dużo zadowolenia i satysfakcji tym,
którzy go uprawiają. Jest jednocześnie miejscem, które łączy pokolenia, cementuje więzi rodzinne oraz społeczne.
To nie tylko ogrodzony, zamknięty obszar terenu, ale także wiele inicjatyw i propozycji funkcjonowania z lokalną
społecznością. Przykładami mogą tu być doskonała

współpraca z Policją, co bezpośrednio przekłada się na
ogólny stan bezpieczeństwa w dzielnicy i mieście, oraz
wspieranie placówek oświatowych poprzez zaopatrywanie
je w warzywa i owoce. Ogród działkowy jest też „oazą”
ciszy, spokoju i zieleni; zadbane i zagospodarowane „zielona płuca miasta”.
Panie Marszałku, kierujemy te słowa w nadziei, że znajdą one uznanie u Pana. Jesteśmy przekonani, że w tak szacownej instytucji, pod Pana kierownictwem, jaką jest
Sejm RP, będzie Pan orędownikiem idei pozostawienia
ogrodów działkowych ich obecnym użytkownikom.
Z ogrodowym pozdrowieniem

Prezes Ogrodu im. A. Domagalskiego w Gdyni
/-/ inż. L. Niewiński

Przewodniczący WZS
/-/ mgr inż. W. Jasiński

Gdynia, 29 kwietnia 2009 r.

ROD „Stokrotka” w Bolesławcu
PROTEST
Protestujemy przeciwko nowemu projektowi ustawy o ogrodach działkowych
w wersji proponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość.
Kolejny już raz Prawo i Sprawiedliwość chce otumanić
nas działkowców proponowanym „dobrodziejstwem”. To
już przerabialiśmy. Nasi działkowcy chcą po prostu spo-

koju, stabilizacji Związku. Kolejne ataki na ogrody działkowe nie sprzyjają wykonywaniu pracy statutowej przez
zarządy ROD, jak również powodują, że działkowcy są
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zaniepokojeni taką sytuacją a przede wszystkim możliwością uraty działki, gdyż wykup działek byłby możliwy jedynie dla niewielkiej grupki działkowców.
Tą drogą również popieramy Stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie projektu usta-

wy o ogrodach działkowych oraz stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w zakresie projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Prawa i Sprawiedliwości.
Z upoważnienia członków Związku z Rodzinnego
Ogrodu „Stokrotka” w Bolesławcu.

Prezes ROD „Stokrotka”
/-/ Regina Bram

Przewodniczący Walnego zebrania
/-/ Werner Panic

Bolesławiec, 27 kwietnia 2009 r.

ROD im. Lena w Wilkowie
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP. Warszawa
Szanowny Panie Marszalku,
W imieniu działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Lena w Wilkowie, Okręgu Legnickiego, pragniemy wyrazić swoje stanowisko w odniesieniu do złożonego w Sejmie RP w dniu 23 marca 2009 r., projektu
ustawy o ogrodach działkowych autorstwa klubu Prawo
i Sprawiedliwość. My działkowcy reprezentujący 126 rodzin w ROD w Wilkowie po zapoznaniu się z kolejnym
projektem ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Posła Pana Andrzeja Dery ponownie odczuwamy że Pan Poseł próbuje wprowadzić zamęt w społeczeństwie działkowym.
Czas najwyższy, aby Parlamentarzyści dali spokój rodzinnym ogrodom działkowym i skończyli tę kilkunasto-

letnie podchody w celu zdobycia elektoratu sposobem
„oszukańczym”. W całej Europie są liczne Związki działkowe i nie są nękane tak jak Polski Związek Działkowców.
Jesteśmy przeciwni wszelkim zmianom dotyczącym rodzinnych ogrodów działkowych. Zwracamy się do Pana
Marszałka o zaprzestanie prac nad zmianami ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, gdyż obecna ustawa
gwarantuje nam spokojne użytkowanie naszych działek.
Apelujemy do Pana i wszystkich Posłów i Senatorów
RP o zaniechanie wszelkich działań przeciwko likwidacji
obecnego stanu prawnego o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
W imieniu działkowców ROD w Wilkowie
Z wyrazami szacunku
Prezes
/-/ Janina Zwierzchowska

Wilków, 28 kwietnia 2009 r.

ROD im. K. Świerczewskiego w Buku
Marszałek Sejmu RP
Pan Bronisław Komorowski
STANOWISKO
Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.
K. Świerczewskiego w Buku powiat Poznański zebranych

na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 22.04.2009 r.
wyrażają zdecydowane stanowisko NIE – projektowi usta51

wy PiS posła Andrzeja Dery. PiS- owski projekt zakłada likwidację PZD.
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. uchwalona przez Sejm RP
jest ustawą broniącą działkowców szczególnie nas, którzy w tym roku obchodzimy 55-1ecie istnienia ogrodu.
Większość z nas to emeryci, renciści, ludzie biedni. Działka jest dla nas jedyną formą aktywnego wypoczynku, dużą grupę nie stać na wyjazd na wczasy, warzywa
wyhodowane na ogrodzie wspomagają nasz budżet nie
stać nas na wykup działek
Działkowcy Wielkopolscy mają bogatą tradycje Ogrodów Działkowych dla tego warto je bronić przed dema-

gogami pustymi hasłami wyborczymi. W okręgowym zarządzie w Poznaniu mamy sztandar Towarzystwa Ogrodów Działkowych z 1935 roku z wizerunkiem św. Tereski
patronki Działkowców. Rodzinne Ogrody Działkowe to
rozwój ogrodów, zielone tereny dla miast jest nas milion
członków z rodzinami stanowimy 5 milionów osób. Oddanie Ogrodów Gminom, które nie chcą naszej organizacji doprowadzi Ogrody do likwidacji. Zwracamy się do
Pana Marszałka rzeczowo myślących Pan Panów Posłów
o odrzucenie projektu nie dajcie się zmanipulować tym,
co sieją zamęt w umysłach działkowców i tanim populizmem chcą sprzedać działki innym celu.
Z upoważnienia walnego zebrania działkowców

Sekretarz
/-/

Prezes
/-/

Zastępca Prezesa
/-/

ROD im. 700-lecia Buku w Buku
Posłowie
Rzeczpospolitej Polskiej
My, użytkownicy działek w Rodzinnym Ogrodzie
Działkowym im. 700-lecia Buku protestujemy przeciwko
zakusom pozbawienia nas możliwości użytkowania naszych działek. Jesteśmy społecznością, która z pracy na
ziemi czerpie radość życia, czasem nawet u jego schyłku.
Wiele trudu włożyliśmy w ziemię często zaniedbaną, zaśmieconą. Uczyniliśmy „zielone płuca” dla naszego miasta. Większość z nas to emeryci i renciści podpierający

domowy budżet plonami uzyskanymi z uprawy działek,
a także rodziny z małymi dziećmi, gdzie pobyt na działce
jest alternatywą na betonowe blokowiska. Przypuszczamy, że nie stać nas będzie na wykup działek i związane
z tym opłaty.
Dlatego prosimy jeszcze raz rozpatrzyć postawione projekty, nie „uszczęśliwiać” nas na siłę i nie wyważać już
otwartych drzwi.
Prezes
/-/ Wiktor Tymkowski

Buk, 25 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Słonecznik” w Poznaniu
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku,

ternecie prefektem ustawy o ogródkach działkowych. Bulwersuje nas chęć zniszczenia przez pewne ugrupowanie
ładu i porządku, który panuje od wielu lat w ogrodnictwie
działkowym oraz rozwiązania Polskiego Związku Dział-

Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Słonecznik” w Poznania pragnie wyrazić
swój sprzeciw po zapoznaniu się z zamieszczonym w in52

kowców - samodzielnej, samorządnej i samofinansującej
się organizacji. Nie zgadzamy się z działaniem, które mo-

głoby się przyczynić do zawładnięcia dorobkiem Polskiego Związku Działkowców.
W imienia uczestników Walnego Zebrania ROD
„Słonecznik”, które odbyło się 24.04.2009 r.

Prezes ROD
/-/

Poznań, 24 kwietnia 2009 r.

Przewodniczący Zebrania
/-/

ROD im. T. Kościuszki w Drezdenku
STANOWISKO
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki w Drezdenku
w sprawie nowej inicjatywy legislacyjnej Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej
zmiany Ustawy o ogrodach działkowych
W związku z kolejną próbą forsowania w Sejmie przez
PiS nowej ustawy o ogrodach działkowych my wieloletni działkowcy protestujemy stanowczo przeciw wszelkim
manipulacjom prawem działkowym. Przedstawiony projekt posła Andrzeja Dery jest mamieniem działkowców
o możliwości nabycia działki niemal za darmo. Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu w Drezdenku popierają zachowanie aktualnie obowiązującej Ustawy z 8 lipca 2005 r.
Proponujemy, by posłowie i politycy zajęli się sprawami nurtującymi społeczeństwo, a ogrody działkowe pozostawili działkowcom. Ogrody działkowe zapewniają
wypoczynek, zajęcie emerytom, rencistom i bezrobotnym
oraz uzupełnienie ich budżetu tanimi i zdrowymi warzywami i owocami, a wszelkie manipulacje prawne wokół
tego zagadnienia wprowadzają niepotrzebną nerwowość

wśród i tak już znerwicowanego społeczeństwa. Uważamy, że autorzy projektu PiS nie znają realiów funkcjonowania ogrodów, dlatego nie wolno im prawem manipulować, a w efekcie doprowadzić do likwidacji części
ogrodów.
Uprzejmie prosimy Pana Marszałka Sejmu RP o wysłuchanie głosu licznych działkowców i nie dopuszczenie do
uchwalenia dokumentu, który tylko przywołuje wielkie
hasła uczynienia sprawiedliwości, a w rzeczywistości może spełnić tylko oczekiwania posła Dery i może nielicznych jego znajomków, którzy już wcześniej wbrew prawu
np. pobudowali sobie domy na działkach.
Liczymy na zrozumienie i odrzucenie kolejnego zamachu na ogrody działkowe w Polsce, by nie zburzyć wieloletniego dorobku rodzin działkowych.
Zarząd
Prezes Zarządu ROD
/-/ Edward Chrąchol

V-ce Prezes ROD
/-/ Franciszek Zaraś

ROD „Osiedle Leśne” w Kostrzynie nad Odrą
Do:
Laski Marszałkowskiej
Na ręce Marszałka Sejmu RP
Bronisława Komorowskiego
My działkowcy ROD „Osiedle Leśne” w Kostrzynie
nad Odrą, w pełni popieramy ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, uchwaloną przez Sejm z dnia
8.07.2005 r. i stoimy na stanowisku utrzymania dotych-

czasowej struktury Związku. Niepokoją nas napływające
informacje na temat projektu ustawy przygotowanej przez
PiS, w której zawarte są przepisy zasadniczo zmieniające
formy użytkowania działek, co może doprowadzić do li53

kwidacji większości ogrodów oraz Polskiego Związku
Działkowców. Jesteśmy ogrodem małym, posiadającym
186 działek, jednak łączymy się solidarnie ze wszystkimi
działkowcami w kraju, którym na sercu leży dobro naszych działek i ogrodów, a także dobro całej ponad 100letniej organizacji
Nie mamy potrzeby mieszania się do polityki, ale mamy
potrzebę czerpania korzyści z tego, co przez wiele lat osiągnęliśmy i co daje bliskość przebywania na łonie natury.
Ustawa z dnia 8. 07.2005 r, w pełni zabezpiecza prawa
działkowców, a zamierzoną przez PiS zmianą jest lekceważąca dla prawa, jak i dla ponad milionowej rzeszy działkowców.

Dlatego mówimy kategoryczne „Nie” dla zmiany przepisów, które uderzyłyby w najsłabszą ekonomicznie grupę społeczeństwa.
Żądamy zaprzestania pozornej naprawy tego co funkcjonuje sprawnie i sprawiedliwie od ponad wieku.
Zwracamy się do posłów RP o odrzucenie projektu
zmiany ustawy o ROD, które są wyjątkowo szkodliwe
wobec nas działkowców.
Zapewnijcie nam spokój i bezpieczeństwo, co do dalszego użytkowania działek, do taniego wypoczynku i rekreacji, a także do oazy zieleni i ciszy dostępnej mieszkańcom naszego miasta.
W imieniu Zarządu
V-ce Prezes
/-/ Adam Bloda

Kostrzyn nad Odrą, 28 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Łączność” we Wrocławiu
STANOWISKO
Uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Łączność” we Wrocławiu
Uczestnicy Zebrania Walnego wyrażają swoje głębokie
zaniepokojenie dalszymi próbami likwidacji Polskiego
Związku Działkowców i zmianę statutu Rodzinnych

Ogrodów Działkowych. Mamy głęboką nadzieję, że Sejm
RP odrzuci złożony projekt, bo jest on szkodliwy dla idei
ogrodnictwa w Polsce.
W załączeniu lista uczestników zebrania, którzy swym
podpisu sprzeciwiają się próbie zmiany
Naszej Ustawy.
/-/ 29 podpisów

Działkowcy i Zarząd ROD „Wypoczynek” w Legnicy
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Działkowcy i Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Wypoczynek” zwracają, się z apelem do Pana Marszałka o nie poddawanie pod obrady Sejmu RP projektu ustawy o ogródkach działkowych, złożonych przez posłów
Prawa i Sprawiedliwości w dniu 23 marca 2009 r.
Partia Prawo i Sprawiedliwość ujawniła kolejną propozycję, mającą na siłę uszczęśliwić działkowców. Ten „rewolucyjny” projekt jest niemal identyczny w swej treści z
poprzednio zgłaszanymi przez tę partię propozycjami re-

formy ogrodnictwa działkowego. Nie wnosi żadnych nowych rozwiązań, a jego główne założenia to oddawanie
przez jednostki samorządu terytorialnego gruntu za bezcen, likwidacja Polskiego Związku Działkowców, nacjonalizacją majątku społecznego oraz tzw. uwłaszczenie
działkowców.
Projekt ustawy nie zawiera żadnych gwarancji, że polscy działkowcy otrzymają działki na własność. Aktualny
stan prawny grantów zajmowanych przez rodzinne ogro54

dy działkowe powoduje, że uwłaszczenie nie będzie możliwe. Ponadto propozycje PiS są sprzeczne z Konstytucją
RP, gdyż zmierzają zarówno do niezgodnej z prawem likwidacji samorządnej organizacji społecznej, jaką jest Polaki Związek Działkowców, jak również zmuszają Gminy
do sprzedaży swego majątku.
Nie ulega wątpliwości, że projekt nowej ustawy zlikwiduje gwarancje prawne, które obecnie uniemożliwiają
swobodne przeznaczanie na cele komercyjne gruntów zajętych przez ogrody. Tym samym przejmowanie terenów
położonych często w atrakcyjnych miejscach oraz wywłaszczanie działkowców i likwidacja ogrodów staną się
o wiele prostsze.

Działkowcy jak Panu wiadomo, to większość emeryci
i renciści, dla których posiadanie działki to nic tylko korzyści materialne, ale przede wszystkim aktywna forma
wypoczynku na łonie natury. Ogrody to przecież bogactwo zielenie, z których korzystamy wszyscy.
Z powyższych względów działkowcy i Zarząd ROD
„Wypoczynek” w Legnicy w całości popierają dotychczas
obowiązującą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Mamy nadzieję, że interwencja Pana Marszałka
skutecznie powstrzyma zapędy „reformatorów”, zmierzające wprost do usunięcia ogrodów działkowych z mapy
naszego kraju.

Wiceprezes Zarządu
/-/ B. Orlankowicz

Sekretarz zarządu
/-/ E. Sochan

Walne Zebranie ROD „Nad Swędrnią” w Kaliszu
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Swędrnią”
w Kaliszu odbytego
w dniu 25 kwietnia 2009 roku
Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Nad Swędrnią” w Kaliszu opowiada się
przeciwko próbom uchylenia ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku.
Projekt ustawy autorstwa PiS o ogrodach działkowych
pozbawia działkowców posiadanych obecnie przywilejów
i gwarancji. Nie jest kierowany do zwykłych działkowców, lecz do osób majętnych, wprowadza podział działkowców „na bogatych i biednych” czyli na właścicieli
działek i użytkowników działek. Użytkownicy działek nie
będą współwłaścicielami terenów ogólnych i infrastruktury, a zatem wywłaszczenie z majątku wspólnego dotknie
działkowców niezamożnych.

Ostatecznym skutkiem proponowanej ustawy jest likwidacja Polskiego Związku Działkowców i Rodzinnych
Ogrodów Działkowych, a to oznacza niemożliwość wykazania przez działkowca dotychczasowego tytułu prawnego do działki.
Takim zmianom Walne Zebranie sprzeciwia się i mówi
stanowczo NIE.
Walne Zebranie Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Nad Swędrnią” w Kaliszu uważa, że jakiekolwiek zmiany w sposobie funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców i Rodzinnych Ogrodów Działkowych powinny
następować w drodze dialogu i negocjacji z działkowcami z poszanowaniem ich praw nabytych.
Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Zygmunt Morek

Kalisz, 25 kwietnia 2009 r.

Członkowie Zebrania ROD „Bonanza” w Kaliszu
Marszałek
Sejmu RP
My działkowcy odbywający zebranie sprawozdawcze
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Bonanza” w Kali-

szu, stanowczo sprzeciwiamy się złożonej przez PiS nowej ustawy o ogródkach działkowych, który jest kolejną
55

próbą tego ugrupowania zmierzającą do likwidacji ponad
stuletniego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Ustawa ta nie spowoduje żadnego uwłaszczenia działkowców, a wręcz przeciwnie skutkiem zapisów w projekcie

będzie wywłaszczenie z działek kilkaset tysięcy rodzin
działkowych. Dlatego też zwracamy się do Pana Marszałka o poparcie naszej prośby i nie dopuszczenie do realizacji niekorzystnej dla nas ustawy.
Za przedstawicieli zebrania

Kalisz, 30 kwietnia 2009 r.

Prezes ROD „Bonanza” w Kaliszu
/-/ Jerzy Kubasiński

Walne Zebranie ROD „Pionier” w Choszcznie
UCHWAŁA 17/2009
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Pionier” w Choszcznie
z dnia 4.04.2009r.
w sprawie POPARCIA DZIAŁAŃ Krajowej Rady PZD podejmowanych w celu obrony Rodzinnych
Ogrodów Działkowych
Działkowcy – członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pionier” w Choszcznie zgromadzeni na Walnym
Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 4.04.2009 r. wyrażają głębokie poparcie dla działań Krajowej Rady PZD podejmowanych dla obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Potępiamy wszelkie działania, wszelkie zakusy
prowadzące do likwidacji naszych działek. Rodzinne
Ogrody Działkowe to ponad 150-letnia tradycja, to wysiłek wielu pokoleń rodziny działkowców.
Rodzinne Ogrody Działkowe są często jedynym sposobem na rekreację i wypoczynek oraz jedynym źródłem zaopatrzenia w warzywa i owoce dla wielu mniej zamożnych rodzin. Tereny Rodzinnych Ogrodów Działko-

wych to najczęściej ugory i nieużytki przekształcone wysiłkiem i nakładem finansowym wielu pokoleń działkowców w piękne „tereny zielone”.
Podkreślamy, że wszelkie obietnice o uwłaszczenie
działkowców to kłamliwe i puste obiecanki, które prowadzą do wywłaszczenia działkowców do zniszczenia ich
wieloletniego wysiłku na cele sprzedaży terenów ogrodów
w interesie wielu działaczy i pseudo działaczy społeczno-politycznych.
Biorąc powyższe pod uwagę jeszcze raz wyrażamy nasze głębokie poparcie dla działań Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.
Z uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Uchwałę podpisali
/-/ 4 podpisy

Choszczno, 4 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Pokój” w Prochowicach
Szanowny Pan Marszałek
Sejmu RP
Bronisław Komorowski
Warszawa
STANOWISKO
Uczestników Walnego Zebrania ROD „Pokój” w Prochowicach
z dnia 25.04.2009
w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych z dnia 23.03.2009 r.
Po zapoznaniu się z proponowanym projektem ustawy
o ogrodach działkowych autorstwa posła Andrzeja Dery

z PiS uczestnicy Walnego Zebrania członków ROD „Pokój” w Prochowicach wyrażamy zdecydowany sprzeciw
56

wobec nowego projektu ustawy o ogrodach działkowych.
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r., została dobrze przyjęta
przez działkowców, nie widzimy potrzeby jej zmiany.
Zgłoszony do Laski Marszałkowskiej projekt PiS budzi
dużo zastrzeżeń i sprzeczności. Jest to zlepek różnych artykułów wziętych ze starych Regulaminów PZD, sięgają
one nawet roku 1981.
Jesteśmy zniesmaczeni zawartymi w projekcie ustawy
zapisami niezgodnymi z Konstytucją RP. Propozycja podziału działkowiczów na właścicieli i użytkowników działek, skoro w art. 32 Konstytucji RP w ust. 1 czytamy
„wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do
równego traktowania przez władze publiczne”.
PiS cały czas eksperymentuje, nie dając żadnej gwarancji, aby w dalszym ciągu egzystowały ogrody. Przed każdymi wyborami czy to do Sejmu, czy do UE składa nowy
projekt ustawy o „ogrodach działkowych” myśląc, że wyborcy pójdą na nich głosować. Nasze ogrody maja ponad
100-letnią tradycję, ale nasi prominenci nie potrafią tego
uszanować.
W Unii Europejskiej istnieją ogrody działkowe, tam
działkowcy mają pomoc ze strony Państwa.

Uczestnicy Walnego Zebrania
/-/ 16 podpisów

U nas w Polsce pomimo istnienia tradycyjnych ogrodów zawsze ktoś podnosi rękę i chce nam je zabrać.
Nie widzimy potrzeby uszczęśliwiania nas na przymus.
Działki dla wielu osób są jedyną formą wypoczynku, nie
muszą nigdzie wyjeżdżać bo ich na to nie stać. Dla starszych osób a jest ich sporo są formą rehabilitacji na swojej działeczce mogą się poruszać, bo w domu czeka ich
powolna agonia.
Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec zamysłu zlikwidowania Polskiego Związku Działkowców jest niezgodny z Konstytucją, której Art. 58 w ust. 1 jednoznacznie stwierdza: „Każdemu zapewnia się wolność
zrzeszania się”. Proponowany projekt ustawy o ogrodach
działkowych zapis o likwidacji Polskiego Związku Działkowców jest to zamach na Konstytucyjne prawo zrzeszania się, ale także naruszanie prawa własności.
Jest grabież naszego majątku wypracowanego w pocie
czoła i gruntów, które są własnością PZD. Nie chcemy takiej ustawy. Zwracamy się do Pana Marszałka aby posłowie PiS wycofali swój projekt i zostawili milion działkowców w spokoju.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Jan Chronowski

Prezes Zarządu ROD Prochowice
/-/ Józefa Gołubicz

Prochowice, 25 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Góra Zabełecka” w Nowym Sączu
UCHWAŁA Nr 14/09
w sprawie protestu przeciw projektowi ustawy o ogrodach działkowych wniesionemu przez posłów PiS
do Laski Marszałkowskiej
Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD „Góra Zabełecka” w Nowym Sączu obradujące w dniu 18. 04.
2009 roku na podstawie § 74 ust 1 oraz § 82 punkt. 10 Statutu PZD oraz § 133 punkt 6), 7) i 8) Regulaminu ROD:
1. Przyjmuje treść wystąpienia do Marszałka Sejmu oraz
Klubów Poselskich:
Walne Zebranie członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Góra Zabełecka” w Nowym Sączu po zapoznaniu się z treścią projektu ustawy o ogrodach działkowych
złożonego w marcu 2009 roku przez posłów PiS stwierdza, że jest to kolejny zamach na korzystną, chroniącą nabyte prawa działkowców ustawę o rodzinnych ogrodach
działkowych, która spełnia oczekiwania działkowców
oraz daje im poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa.

Wniesiony projekt nie uwłaszczy, a wywłaszczy większość działkowców, a ponadto narusza ich konstytucyjne
prawa proponując likwidację samorządnej organizacji
oraz nacjonalizację wspólnego, wieloletniego dorobku
działkowców.
Panie i Panowie Posłowie – za istniejącymi rozwiązaniami ustawowymi i ochroną praw działkowców złożyło
podpisy 614 tysięcy osób. Czy to dla Was nic nie znaczy?
Protestujemy przeciw takim działaniom i domagamy się
odrzucenia wadliwego projektu, którego celem w konsekwencji jest odebranie (zdecydowanej większości działkowców) zagospodarowanych przez nich i uprawianych
dotychczas działek, stanowiącym cios w wielką rzeszę ludzi starszych, skromnych, często steranych pracą a kocha57

jących przyrodę, dla których pasją jest ogrodnictwo działkowe.
Takie postępowanie wyraża pogardę dla tych ludzi i jest
jawną kpiną z obowiązującego prawa i poczucia sprawiedliwości w naszym kraju!
Wyrażamy oburzenie i stanowczy sprzeciw wobec podejmowanych ataków na działkowców i ich Związek
– Polski Związek Działkowców. Popieramy jego działania

w celu ochrony ogrodów i działkowców. Oczekujemy od
naszych parlamentarzystów takich działań, aby prawo
w tym kraju nie służyło jedynie silnym i bogatym, a sprawiedliwość nie była wyłącznie na usługach rządzących.
2. Zobowiązuje Zarząd ROD do niezwłocznego przesłania przyjętego protestu do Sejmu RP oraz do wiadomości Krajowej Rady PZD.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Nowy Sącz, 18 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Sezam” w Kiełczowie
PROTEST
Działkowcy ROD „Sezam” w Kiełczowie uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za 2008 rok
wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec projektu ustawy
o ogrodach działkowych wniesiony przez posła PiS dnia
23.03.2009 roku. Ustawa Prawa i Sprawiedliwości zakłada likwidację Polskiego Związku Działkowców i przysługujące PZD użytkowanie wieczyste. Grunty ogrodów
działkowych stają się własnością gminy na terenie, której
położony jest ogród. PiS mami działkowców projektem
uwłaszczenia. To ewidentna manipulacja. Autorom nie
chodzi o dobro działkowców. W pierwszej kolejności chodzi o likwidację Polskiego Związku Działkowców, który
do tej pory skutecznie bronił działkowców przed zakusami przejmowania gruntów ogrodu.
Nie przypadkowo 1.02.2009 roku w tygodniku
„Wprost” ukazał się artykuł „Pan na ogródkach” szkalujący Polski Związek Działkowców i jego Prezesa.

/-/ 25 podpisów

Ogrody w Polsce istnieją ponad 100 lat i jako jedyna
z organizacji pozarządowych działa sprawnie bez dotacji
państwowych.
Posłowie PiS-u często powtarzają, że dobro zwykłych
ludzi leży im bardzo na sercu. Czy emeryci i renciści,
główni użytkownicy działek nie są właśnie takimi ludźmi. PiS chce pozbawić tych ludzi działek, które są często
jedynym miejscem wypoczynku i rekreacji.
Czy polskich emerytów stać na wczasy, gdy emerytura
często nie zaspakaja podstawowych potrzeb.
Mamy propozycję dla posłów PiS-u. Jest kryzys zajmujcie się zagadnieniami, które niepokoją społeczeństwo,
a działkowców zostawcie samym sobą, gdyż może niedługo działka dla emeryta i rencisty będzie jedynym środkiem do przetrwania.
Z gorącą prośbą zwracamy się do posłów o odrzucenie
projektu ustawy w całości w pierwszym czytaniu.

Prezes ROD Sezam
/-/ Janusz Łabaziewicz

Przewodniczący Zebrania
/-/

Kiełczów, 23 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Wyzwolenie” w Strzelinie
STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wyzwolenie”
w Strzelinie
Członkowie Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wyzwolenie” w Strzelinie,

obradując na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu
25.04.2009 r. wyrażają stanowczy protest w sprawie wpro58

wadzenia przez PiS do Sejmu projektu ustawy dotyczącej
ogrodnictwa działkowego.
Przedstawiony projekt w sposób oczywisty i jednoznaczny prowadzi do unicestwienia w Polsce rodzinnych
ogrodów działkowych.
Zamysł upaństwowienia majątku Związku i jego funduszy, to przymusowa nacjonalizacja polegająca na grabieży
i zniszczeniu wszystkiego co wybudowano przez 100 lat.
Niezgodność projektu ustawy z Konstytucją RP w przed-

miocie naruszeń praw nabytych, w tym o samorządzie terytorialnym, o gospodarce nieruchomościami, o zagospodarowaniu przestrzennym.
Uchwalenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych doprowadzi do chaosu, bałaganu w funkcjonowaniu ogrodów f niszczeniu infrastruktury, budynków itp.
Uczestnicy zebrania wnoszą o odrzucenie projektu ustawy autorstwa „Prawa i Sprawiedliwości” jako niezgodnej
z prawem i wybitnie szkodzącej interesom działkowców.
Przewodniczący Zebrania ROD „Wyzwolenie”
w Strzelinie
/-/ Zbigniew Odziemek

Strzelin, 25 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Uroczysko” w Lubinie
Klub Poselski
Platformy Obywatelskiej
Warszawa
UCHWAŁA Nr 11/2009
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Uroczysko” w Lubinie
z dnia 25.04.2009
W związku z brakiem dostatecznych informacji odnośnie warunków wykupu działek jakie proponuje Prawo
i Sprawiedliwość, a biorąc pod uwagą wcześniejsze przykre doświadczenia odnośnie projektów Prawa Sprawiedliwości tworzących de facto warunki do odebrania praw
działkowcom, które nie dawały dotychczas w zamian żadnej obrony przed działaniem Gminy do których Prawo
i Sprawiedliwość chce podporządkować ogrody działkowe wyrażamy swój przeciw wobec powyższych działań i
niczym nie uzasadnionych ataków na PZD. Ponadto pra-

gniemy nadmienić, że dotychczas żaden przedstawiciel
Prawa i Sprawiedliwości nie zgłosił się w ROD „Uroczysko”, ażeby zaprezentował stanowisko Partii w powyższej
sprawie przed zgłaszaniem wniosku nowej ustawy dotyczących ogrodów w celu przeprowadzenia konsultacji, co
można traktować tylko jednoznacznie, jako wrogie stanowisko wobec działkowców, którzy poprzez swoją długoletnia pracę zagospodarowali nieużytki na obrzeżach
miasta Lubina.

Prezes
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Lubin, 25 kwietnia 2009 r.

ROD „Związkowiec” w Zielonej Górze
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
STANOWISKO
Zarządu ROD „Związkowiec” w Zielonej Górze
w sprawie obrony Ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Związkowiec” w Zielonej Górze na swym posiedzeniu zapoznał

się z sytuacją ogrodów działkowych i Polskiego Związku
Działkowców, wynikającą ze złożenia do Laski Marszał59

Szanowny Panie Marszałku!,

kowskiej projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa PiS. Oceniamy to jako wydarzenie skierowane przeciwko działkowcom i Związkowi.Uważamy, że wszelkiego rodzaju działania przeciwko PZD i ogrodom działkowym mają na celu doprowadzenie do upadku ruchu
ogrodnictwa działkowego w Polsce i pozyskanie terenów
bez żadnych uwarunkowań i praw, jakie obecnie zapewnia
działkowcom i Związkowi ustawa o ROD.

Wyrażamy zdecydowany protest przeciwko jakimkolwiek zamierzeniom zmierzających do rozbicia ogrodów
działkowych i Polskiego Związku Działkowców. Uprzejmie prosimy o niedokonywanie żadnych zmian w Ustawie z dnia 8 lipca 2005 roku.
Za zarząd
Prezes ROD „Związkowiec” w Zielonej Górze
/-/ Jacek Małaczyński

Zielona Góra, 5 maja 2009 r.

Pan
Przemysław Gosiewski
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS
Warszawa

STANOWISKO
Zarządu ROD „Związkowiec” w Zielonej Górze
w sprawie obrony Ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Zarząd ROD „Związkowiec” w Zielonej Górze stwierdza, że dotychczasowa ustawa o rodzinnych ogrodach
działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku w dostatecznym
stopniu chroni interesy działkowców.

Dlatego sprzeciwiamy się, by podejmowano jakiekolwiek próby zmiany tej Ustawy, gdyż będziemy solidarnie
przeciwstawiać się wszelkim próbom rozbicia ruchu działkowego.
Prezes ROD „Związkowiec” w Zielonej Górze
/-/ Jacek Małaczyński

Zielona Góra, 5 maja 2009 r.

Walne Zebranie ROD im. Jana Kochanowskiego w Szczecinie
UCHWAŁA nr 13/2009
Walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jana Kochanowskiego
w Szczecinie
z dnia 24.04.2009 r.
Walne zebranie ROD im. J. Kochanowskiego w Szczecinie wyraża głębokie zaniepokojenie i sprzeciwia się pro-

jektowi ustawy tyczącej PZD, proponowanej przez Klub
Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości.

Przewodniczący Walnego Zebrania
Przewodniczący Komisji uchwał i Wniosków
/-/
/-/
Za zgodność
Prezes
/-/ Leszek Ochał
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Walne Zebranie ROD im. J. Korczaka w Gorlicach
UCHWAŁA Nr 10/09
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Związku Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. Janusza Korczaka w Gorlicach
w dniu 25.04.2009 r.
w sprawie obrony ustawy z dnia 8.07.2005 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ROD im.
J. Korczaka w Gorlicach wyraża sprzeciw do nowego projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Posła PiS

Andrzeja Dery, wniesionego do Sejmu w dniu 23.03.2009 r.
który zmierza do likwidacji Polskiego Związku Działkowców i ustawy o ROD.
Prezes ROD
/-/ Henryk Mika
/-/ 22 podpisy

Walne Zebranie ROD „Radość Życia” we Wrocławiu
Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku
PROTEST
Walne Zebranie Ogrodu ROD „Radość Życia” we Wrocławiu sprzeciwia się nowo wniesionemu przez posłów
PiS projektowi ustawy „o ogrodach działkowych”, bowiem przyjęcie tej ustawy spowoduje perspektywicznie
zniszczenie ogrodów działkowych, realizowane poprzez
przejęcie naszego majątku oraz przeznaczenie gruntu
działkowego na cele komercyjne.
Twórcy projektu najprawdopodobniej nigdy nie byli
działkowcami, nie zdają sobie sprawy, czym działka jest
dla emeryta czy starszego człowieka. Odbieranie nam radości z wyhodowanych przez nas warzyw, owoców, ruch

na powietrzu, kontakt z przyrodą jest dla nas prawdziwą
radością życia. Czy nieudolną ustawą można pozbawić tej
radości setki tysięcy ludzi?
Byłoby to okrutne, prosimy Posłów Sejmu o nie znęcanie się nad nami swoimi propozycjami.
Prosimy Pana Marszałka Sejmu, Przewodniczących
Klubów Parlamentarnych o zrozumienie dla nas. Nie przyjęcie projektu nowej ustawy będzie wyrazem szacunku dla
nas, ludzi starszych.
Uch. Walnego Zebrania nr 11 z dn. 24.04.2009 r.

Przewodniczący Zebrania
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Wrocław, 24 kwietnia 2009 r.
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Zarząd ROD „Odra” w Brzegu Dolnym
Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Warszawa
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ODRA” w Brzegu Dolnym /dolnośląskie/
PROTESTUJE
przeciwko wniesieniu do Sejmu RP przez „Prawo i Sprawiedliwość” nowego projektu ustawy
o ogrodach działkowych, jednocześnie Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Odra”
WNIOSKUJE O ODRZUCENIE PROJEKTU USTAWY W CAŁOŚCI
Analizując całokształt projektu wniesionego przez PiS
do Sejmu RP o ogrodach działkowych narusza on dobra
działkowiczów do godnego wypoczynku przez rencistów,
emerytów, bezrobotnych, itd. Nowy projekt ustawy zmierza do naruszenia Konstytucji RP jak również władze PiS-u dążą do nacjonalizacji majątku PZD i jego funduszy.
Zarząd ROD „Odra” zaznacza, że wszystkie dobra, które
posiada Polski Związek Działkowców powstały ze składek setek tysięcy jego członków. Jednocześnie w przypadku uchwalenia nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych, nastąpi zaprzestanie działalności dotychczasowych Zarządów, które maja pieczę nad powierzonym mieniem, zapanuje chaos, bałagan w funkcjonowaniu

ogrodów z uwagi na zaprzestanie stosowania STATUTU
i REGULAMINU. Taki stan doprowadzi do niszczenia
urządzeń ogrodowych, budynków, całej infrastruktury w
ogrodach oraz dotychczasowego porządku na terenie
ogrodów działkowych, który był tworzony przez dziesiątki lat przez ludzi, którzy budowali swój „MAŁY ŚWIAT”.
Wierząc w mądrość Pana Marszałka, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Odra” w Brzegu Dolnym ma
nadzieję, że Pan Marszałek stanie po stronie ludzi którzy
po trudach dnia codziennego mają gdzie spędzić swój
wolny czas, a według nowego projektu PiS ta możliwość
dla wielu pozostanie „TYLKO WSPOMNIENIEM”.
Za Zarząd
Prezes Zarządu ROD „Odra”
/-/ Józef Kuźmiński

– pisma tej samej treści przesłane zostały również do:
– Przewodniczącego PO – Pana Donalda Tuska
– Przewodniczącego PSL – Pana Grzegorza Napieralskiego
– Przewodniczącego PiS – Pana Jarosława Kaczyńskiego
– Prezesa PSL – Pana Waldemara Pawlaka
– Marszałka Senatu – Pana Bogdana Borusewicza

Walne Zebranie ROD „Relaks” w Częstochowie

UCHWAŁA nr 11d/2009
Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks”
w Częstochowie
z dnia 26 kwietnia 2009r.
w sprawie zagrożenia przepisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Uczestnicy Walnego Zebrania stanowczo protestują
przeciwko inicjatywie dotyczącej zmiany ustawy o ROD.

Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych cieszy
się ogromnym poparciem przez działkowców.
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Jednocześnie popieramy działalność Polskiego Związku
Działkowców, który jest ogólnopolską, samodzielną oraz
samorządową organizacją społeczną, która w szczególny

sposób broni praw i interesów działkowców zgodnie
z ustawą ROD.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Szymon Brewczyński

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Wiesław Chądzyński

ROD „Wrzos” w Twardogórze

W odpowiedzi na otrzymane pisma, dotyczące projektu
ustawy o ogrodach działkowych w załączeniu przesyłam
listę działkowców, protestujących przeciwko tej ustawie
celem dalszego wykorzystania.

Lista działkowców ROD „Wrzos” w Twardogórze protestujących przeciwko projektowi ustawy o ogrodach
działkowych złożonego w Sejmie przez PiS w dniu
23 marca 2009 r.
/-/ 27 podpisów

Twardogóra, 29 kwietnia 2009 r.

Zarząd ROD „Panorama” w Krakowie
Marszałek Sejmu
Bronisław Komorowski
Szanowny Panie Marszałku!
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Panorama” założonego w 1979 roku na nieużytkach przy wałach Wiślanych w Krakowie, zagospodarowanych i przekształconych dzięki mozolnej pracy działkowców w piękny
wzorowo utrzymany ogród, z wielką obawą i niepokojem
obserwuje kolejną próbę zniweczenia naszego dorobku.
Przedłożony projekt ustawy, /druk 1886/ to zakamuflowana próba pozbawienia działkowców ich działek, gdyż
zapisy projektu obiecują im coś, co nie stanowi własności
skarbu państwa, a żadna gmina nie pozbawi się dobrowolnie posiadanego majątku.
Już raz Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne
z Konstytucją dysponowanie przez Sejm własnością komunalną, przy okazji ustawy o uwłaszczeniu Polskiego
Związku Działkowców w 1999 roku.
Przyjęcie proponowanej ustawy, to koniec ruchu działkowego w Polsce.
Czy taki cel przyświeca projektodawcom?
Czy tereny zielone, o które troszczą się działkowcy, bez
jakichkolwiek nakładów ze strony państwa czy samorządu to kłopot czy powód do dumy? Czy wypielęgnowane
rabaty kwiatowe, trawniki, ozdobne krzewy i drzewa nie
dodają uroku miejscom, w których znajdują się ogrody?

I wszystko za oszczędzone grosze z emeryckich świadczeń, bez niczyjej pomocy, aby jesień życia tych wypracowanych ludzi upływała w spokoju, relaksie jakże często
w otoczeniu małoletnich wnucząt, które częstokroć pod
opieką dziadków spędzają swoje dzieciństwo właśnie na
działkach.
Czy chcemy te ostatnie oazy zieleni zamienić na jeszcze
jeden zabudowany obszar?
A taki będzie skutek przyjęcia ustawy, na której skorzystają deweloperzy i zasobni obywatele wykupując tereny
pod inwestycje. Aktualnych działkowców na ogół niezamożnych emerytów nie będzie na to stać.
Przecież miejsca, na których zlokalizowane są ogrody
działkowe to dawne wysypiska śmieci, ugory i nieużytki,
dziś stanowią oazy zieleni, służąc ludziom starym za miejsce wypoczynku.
List ten piszemy w imieniu 63 działkowców i ich rodzin
uprawiających swoje skrawki ziemi w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Panorama”, zlokalizowanym w Zakolu Wisły przy ul. Rybnej w Krakowie, którzy propozycje
nowej ustawy o ogrodach działkowych przyjmują z oburzeniem. Ogród nasz powstał w 1978 roku. Jest pięknie
urządzony, ma estetyczne ogrodzenie zadbane wnętrze,
63

Szanowny Panie Marszałku!

uregulowaną gospodarkę odpadami i jest efektem 30-letniej ciężkiej pracy działkowców, którzy nieużytek i wysypisko zamienili w kwitnący ogród.

Jesteśmy pełni nadziei, że nie dopuści Pan do sytuacji,
aby ogrody działkowe w Polsce uległy de facto likwidacji
i doprowadzi do odrzucenia w pierwszym czytaniu propozycji ustawy ujętej w druku 1886.
Z wyrazami sympatii i szacunku
Za Zarząd
Prezes
/-/ Jerzy Drozdowski

Kraków, 5 maja 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Śródmieście” w Legnicy
Marszałek Sejmu RP
Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Senatu RP
Pan Bogdan Borusewicz
Parlamentarzyści Okręgu wyborczego
jeleniogórsko-legnickiego
PROTEST
Walne zebranie sprawozdawcze obradujące w dniu
28.04.2009 r. w imieniu Wszystkich członków oraz ich rodzin użytkujących działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Śródmieście” w Legnicy stanowczo protestujemy przeciwko nowemu projektowi ustawy o ogrodach
działkowych w wersji proponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość.
Kolejny już raz Prawo i Sprawiedliwość chce otumanić
nas działkowców proponowanym „dobrodziejstwem”,
który zakłada możliwość przekształcenia prawa użytkowania działek w prawo własności. To już przerabialiśmy.
My działkowcy chcemy po prostu spokoju, stabilizacji,
a nie ponownego reagowania na kolejne ataki na ogrody
działkowe. Nie sprzyja to wykonywaniu pracy statutowej
przez zarząd ROD, a przede wszystkim zakłóca spokój
działkowców. My działkowcy zastanawiamy się, kiedy
posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaczną myśleć o sprawach ważnych dla Polski, a nie szukać tanich sensacji.
A może to mniej popularni posłowie, którzy niemający

w Sejmie nic do powiedzenia, w celu zaistnienia w mediach szukają swoich 5-ciu minut?
– Dlaczego tacy ludzie, którzy za każdym razem, za co
się wezmą to wszystko psują, funkcjonują w parlamencie?
– Dlaczego członkowie Prawa i Sprawiedliwości, mianujący się wierzącymi katolikami, mają w sobie tyle nienawiści?
– Dlaczego właśnie ta nienawiść skierowana jest przeciwko działkowcom, którymi prawie w 90% są emeryci
i renciści.
– Dlaczego nie dacie nam spokojnie spędzać naszych
wolnych chwil na wypieszczonym przez wiele lat kawałku ziemi?
Tą droga również solidaryzujemy się ze stanowiskiem
Krajowej Rady PZD z dnia 31.03.2009 r. w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych oraz ze stanowiskiem Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy z dnia
22.04.2009 r. w zakresie projektu ustawy o ogrodach
działkowych autorstwa Prawa i Sprawiedliwości.
W imieniu działkowców
Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/

Legnica, 29 kwietnia 2009 r.
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Zarząd ROD „Malwa” w Tomaszowie Mazowieckim
Pan Marszałek Sejmu RP
Pan Bronisław Komorowski
Zarząd i działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Malwa” w Tomaszowie Mazowieckim wnoszą o odrzucenie projektu ustawy o ogrodnictwie działkowym wniesionym przez PiS w dniu 23.03.2009 r.
Istota tego projektu to przekształcenie prawa użytkowania ogrodów w prawo własności. Proponowany sposób
uwłaszczenia niekonsultowany ze środowiskiem działkowców jest nie tylko karygodny, ale zmierza do likwidacji ogrodów działkowych i naszego Związku, co jest
sprzeczne z konstytucją RP. Projektodawcy ustawy zapomnieli bądź nie znają ustawy o ROD gdzie podpisało się
614 tys. działkowców. Uszczęśliwianie działkowców prawem własności spowoduje powszechny bałagan w sposobie przeznaczenia działek. Znajdą się tacy, którzy zbudują
garaże, domy a zieleń zniknie. Ogród działkowy to bardzo wrażliwy, mały organizm społeczny, gdzie muszą być

przestrzegane określone zasady współżycia zawarte
w ustawie i regulaminie. Wnosząc projekt ustawy zapomniano, że Rodzinne Ogrody Działkowe to dla jednych
uzupełnienie skromnej renty bądź emerytury, dla drugich
jedyne miejsce rekreacji i wypoczynku, a dla wszystkich
jest to sposób na życie. Polski Związek Działkowców jest
organizacją tworzoną dobrowolnie przez jej członków
i nie występują żadne konstytucyjne przesłanki do jego likwidacji
Zmiany, o jakich marzą reformatorzy z PiS doprowadzą
do załamania obecnego porządku i zaniku 100-letnich tradycji ogrodnictwa działkowego. Jesteśmy przeciwni
uszczęśliwianiu nas na siłę. Nie dawajcie i nie odbierajcie
nam tego, co już mamy, a politykom z PiS mówimy, że
ich działanie nie ma nic wspólnego ani z prawem ani ze
sprawiedliwością.
Prezes Zarządu ROD „Malwa”
/-/ Marek Damos
/-/ 32 podpisy

Tomaszów Mazowiecki, 30 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Słoneczny” w Kraśniku
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Warszawa
STANOWISKO
Członków Związku Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Słoneczny” w Kraśniku
z dnia 25 kwietnia 2009 r.
w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych wniesionego do Sejmu RP przez posłów PiS
My działkowcy obradujący na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 25 kwietnia 2009 r. po zapoznaniu
się z projektem ustawy o ogrodach działkowych przyjmujemy jej treść z wielkim oburzeniem i wyrażamy kategoryczny protest nad dalszym jego procederowaniem.
Projekt ustawy autorstwa PiS uwłaszczającej działkowców za niewielkie pieniądze jest kolejną próbą mamienia
i manipulowania nami działkowcami, mającą na celu likwidację ogrodnictwa w kraju. Projekt jest w większości
sprzeczny z podstawowymi prawami i interesami działkowców i narusza podstawowe zasady Konstytucji.
Ponadto projekt ustawy nie zawiera także szeregu zapisów odszkodowawczych dla działkowców w razie likwidacji ogrodu za utracony majątek znajdujący się na dział-

kach, a w zamian funduje nam daleko idące obciążenia
podatkowe, finansowe za pomiary, wykup i użytkowanie
działki i urządzenia wspólne oraz media.
Uważamy, że zawarte w projekcie ustawy zapisy są
działaniami przeciwko Związkowi i rodzinnym ogrodom
działkowym, pozbawionymi racjonalnych powodów,
a mającymi na celu likwidację PZD i ogrodów działkowych.
Pragniemy podkreślić, że Polski Związek Działkowców
jest pozarządową organizacją społeczną, której cele są
określone przez Sejm w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r., która jest bardzo dobrym aktem prawnym, zapewniającym
funkcjonowanie i rozwój ogrodów działkowych i tylko tą
ustawę wszyscy popieramy.
/-/ 28 podpisów
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Walne Zebranie ROD „Semafor” w Hrubieszowie
UCHWAŁA NR 1/2009
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Semafor” w Hrubieszowie
z dnia 18.04.2009 r.
w sprawie protestu o zmianie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Walne Zebranie Sprawozdawcze wyraża stanowczy protest przeciwko ingerencji polityków i zmianie ustawy
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Uważamy, że propozycje niektórych polityków mają na celu zawładnięcie

i zniszczenie dorobku ponad miliona działkowiczów oraz
podporządkowanie dla swoich interesów majątku Polskiego Związku Działkowców.

Przewodniczący Zebrania
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Hrubieszów, 18 kwietnia 2009 r.

Działkowcy i Zarząd ROD im. Obrońców Westerplatte w Świdniku
Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku,
Zarząd, komisje statutowe oraz członkowie Rodzinnego
Ogrodu Działkowego im. Obrońców Westerplatte
w Świdniku mówią zdecydowanie „nie” przeciwko projektowi ustawy o ogrodach działkowych, złożonego przez
posłów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu RP w dniu
23 marca 2009 roku.
Jesteśmy ogrodem zrzeszającym 1350 działkowców,
wszyscy po raz kolejny wyrażamy stanowczy protest przeciwko likwidacji Polskiego Związku Działkowców i ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawa ta dostosowana została do aktualnych
oczekiwań i potrzeb działkowców i ich rodzin poprzez zastosowanie jednolitego prawa w stosunku do wszystkich
działkowców, a władze Związku dobrze służą działkowcom, dbają o prawidłowy rozwój ogrodów działkowych
w Polsce. Proponowany projekt ustawy podobnie jak po-

przednie projekty PiS godzi w interesy prawie milionowej
rzeszy działkowców, widzimy w niej zagrożenie dla istnienia ogrodów działkowych. Proponowane uwłaszczenie
działkowców poprzez wykupienie działek na własność za
1% jej wartości jest wielką nieuczciwą grą polityczną posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy przeciwni mamieniem i manipulowaniem ludźmi, trzeba jasno powiedzieć,
cel jest jeden – „wywłaszczyć działkowców”. Szanowni Posłowie PiS, a jak się ma do tego celu i do Waszego projektu ustawy Konstytucja Rzeczpospolitej Polski.
Zwracamy się do Pana Marszałka Sejmu RP, a także do
Klubów Poselskich o odrzucenie projektu ustawy wniesionego do Sejmu przez posła wnioskodawcę Andrzeja
Derę, bo uważamy, że jest on wymierzony w interesy
działkowców i jest szkodliwy dla ruchu ogrodnictwa
działkowego w Polsce.
Z wyrazami szacunku,
W imienni 1350 działkowców ROD,
Komisje i Zarząd Ogrodu

Przewodniczący Komisji Rozjemczej
/-/ Adam Kargul

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Adolf Borowik

Prezes Zarządu ROD
/-/ Stanisław Pszeniczka

Świdnik, 28 kwietnia 2009 r.
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Walne Zebranie ROD „Robotnik” w Lublinie
STANOWISKO
Uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Robotnik” w Lublinie
podjęte w dniu 25 kwietnia 2009 r.
w sprawie wniesienia do laski marszałkowskiej projektu ustawy o uwłaszczeniu rodzinnych ogrodów
działkowych Polskiego Związku Działkowców przez klub Prawo i Sprawiedliwość
My działkowcy ROD „Robotnik” w Lublinie wyrażamy
zdecydowany sprzeciw próbom podziału działkowców:
• nie zgadzamy się na rozbicie i likwidację Polskiego
Związku Działkowców, który nas reprezentuje i dba o nasze sprawy;
• nie chcemy tworzenia wspólnot działkowych oraz likwidacji dotychczasowej ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.,
która jest dobra dla działkowców;
• protestujemy przeciwko pozbawianiu nas praw nabytych przez społeczność ogrodową;
• jesteśmy grupą ludzi (przeważnie emeryci, renciści,
bezrobotni), która uznaje konieczność istnienia Polskiego
Związku Działkowców i wspieramy go;

• Polski Związek Działkowców nie korzysta z dotacji
państwa i jest utrzymywany ze składek członkowskich,
a PiS chce go tego pozbawić;
• PiS powinien zająć się innymi dziedzinami życia codziennego jak: oświata, służba zdrowia, warunki życia
emerytów i rencistów, mieszkalnictwo, opieka społeczna.
W tych dziedzinach za swoich rządów nie zrobiło nic lub
prawie nic;
• sprzeciwiamy się ciągłemu nękaniu przez PiS Polskiego Związku Działkowców i członków ogrodów działkowych swoimi nieprzemyślanymi i niekonstytucyjnymi
projektami uchwał.
Za zarząd i członków ROD „Robotnik”

Skarbnik
/-/ Krystyna Dudek

Sekretarz
/-/ Anna Barczak

Prezes
/-/ Elżbieta Ślusarska

Członkowie:
/-/ Anna Żywicka
/-/ Wiesława Budek
/-/ Teresa Mrozik
/-/ Krzysztof Wabik
/-/ Ryszard Wojtowicz
/-/ Józef Rubin
/-/ Andrzej Zasuwa

Lublin, 25 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Bratek” we Wrocławiu
STANOWISKO
Walnego Zebrania Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratek” we Wrocławiu
z dnia 18 kwietnia 2009 roku
w sprawie obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych
Walne Zebranie Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratek”, wyraża zdecydowany sprzeciw przeciwko
wniesieniu dnia 23 marca 2009 r. do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o Ogrodach Działkowych.
W naszym Ogrodzie zdecydowana większość działkowców to emeryci i renciści. Mając na uwadze ich dochody

finansowe, Ogród Działkowy jest jedyną okazją do obcowania z przyrodą, przebywania na świeżym powietrzu
i rekreacją.
Dlatego też zdecydowanie protestujemy przeciwko ustawie, która przewiduje likwidację Rodzinnych Ogrodów
Działkowych i Polski Związek Działkowców

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/
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Przewodniczący Zebrania
/-/ Iwona Noga

Walne Zebranie ROD „Wiarus-ZNP” w Szczecinie
UCHWAŁA Nr 10/2009
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wiarus-ZNP”
z dnia 25.04.2009 r.
W dniu 25 kwietnia 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ogrodu działkowego „Wiarus-ZNP”,
na którym m.in. omawiany był projekt Ustawy, wniesiony do Laski Marszałkowskiej przez Klub Parlamentarny
Prawa i Sprawiedliwości.
W trakcie dyskusji działkowcy ostro skrytykowali i potępili w/w projekt i zdecydowanie opowiedzieli się za dotychczasową Ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, uchwaloną przez Sejm RP 8 lipca 2005 roku, popartą przez 614 tysięcy działkowców. Dla nas działkowców ta ustawa jest bardzo dobra i nie chcemy innej.
W naszym ogrodzie podpisało się pod nią 450 działkowców. Członkowie ogrodu „Wiarus-ZNP” przypominają
Marszałkowi Sejmu, Panu Premierowi, Klubowi Parlamentarnemu Platformy Obywatelskiej, iż w większości
głosowali właśnie na tą partię, aby odsunąć od władzy Pra-

wo i Sprawiedliwość, nękające nas od dłuższego czasu
różnymi „obietnicami”, których wcale nie chcemy.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do obecnie rządzących
naszym krajem, aby przerwać ten chocholi taniec i nie nękać już działkowców, w większości emerytów, nowymi
projektami ustaw, których nie chcemy. Pragniemy tylko
spokoju. Nie wierzcie różnym pismakom, którzy na zamówienie przedstawiają w mediach kłamliwe materiały
o Polskim Związku Działkowców. Oni i ich mocodawcy
chcą wytworzyć w społeczeństwie negatywną opinię
o ogrodach, o działkach, na co my się nie zgadzamy.
Przekazujemy serdeczne pozdrowienia dla Wszystkich,
którzy nam działkowcom i naszemu społecznemu ruchowi dobrze życzą.
Brońcie naszej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Mirosław Pstrokoński

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Szczecin, 25 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Stokrotka” w Ostrowi Mazowieckiej
STANOWISKO
Działkowców ROD „Stokrotka” w Ostrowi Mazowieckiej na walnym zebraniu sprawozdawczym
w dniu 24.04.2009 r.
w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stokrotka” w Ostrowi Mazowieckiej wyrażają wielkie zaniepokojenie projektem nowej ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych, który został złożony w Sejmie RP przez
Klub Parlamentarny PiS w dniu 23 marca 2009 r.
My działkowcy ROD „Stokrotka” w Ostrowi Maz.
sprzeciwiamy się kolejnym planom PiS dotyczącym
uwłaszczenia działkowców i likwidacji PZD. Ludzie bogaci mają swoje prywatne tereny i domki letniskowe. Nasz
ogród skupia głównie emerytów, ludzi niezamożnych, ale
pracowitych. Nie zasłużyli na odbieranie im skrawka ziemi, wydartej niegdyś z nieużytków i śmietnisk nikomu
niepotrzebnych. Złożony w Sejmie RP projekt nowej ustawy PiS jest kolejnym wprowadzeniem zamętu i niepoko-

ju wśród rodzin działkowców. Politycy, którzy zapowiadają te „rewelacyjne zmiany” nie mają kompletnie pojęcia,
czym dla działkowców i ich rodzin są działki.
Obecna ustawa o ROD najlepiej oddaje charakter i funkcji istnienia ogrodów. Gwarantuje nam prawo do spokojnego gospodarowania na swoim poletku, chroni przed
intratną sprzedażą przez władze lokalne. My działkowcy
nie uprawiamy polityki, lecz uprawiamy na użytkowanych
działkach warzywa dla własnych potrzeb oraz spędzamy
tam aktywnie nasze życie. Popieramy obowiązującą ustawę o ROD z 8 lipca 2005 r. Ogólnym założeniem autora
projektu nowej ustawy o ogrodach jest likwidacja PZD organizacji społecznej, która służy wsparciem, doradztwem,
dbającą o rozwój ogrodów działkowych. W projekcie wi68

dzimy zagrożenie dla istnienia ogrodów działkowych.
Apelujemy o wycofanie projektu i podjęcie działań, które

uspokoją stale napiętą sytuację w odniesieniu do PZD
i działkowców.
Z poważaniem
W imieniu działkowców Zarząd ROD „Stokrotka”
w Ostrowi Maz.
Prezes
/-/ Eugenia Janina Sochacka

ROD „Zielona Dolina” w Nowej Rudzie
Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Warszawa
Szanowny Panie Marszałku,

dów włókienniczych oraz górnictwa prosimy Pana Marszałka o niedopuszczenie likwidacji Polskiego Związku
Działkowców w Polsce i pozostawienie w dotychczasowej formie. Posiadamy swoje władze statutowe demokratycznie wybrane, na czele Eugeniusza Kondrackiego,
który jest bardzo zaangażowany.
Posiadamy dobrą ustawę, statut oraz regulamin i nie
chcemy, aby ogrody działkowe wyglądały w krótkim czasie jak nasze zakłady pracy, kopalnie polikwidowane,
a ludzie nie mają pracy.
Nie niszczmy tego, co służy ludziom wypracowanym,
schorowanym, jesteśmy organizacją samorządową, niezależną od grup politycznych.
Panie Marszałku cieszy się Pan ogólnym szacunkiem
wśród braci działkowej, liczymy, że przy Pana pomocy
projekt w tym kształcie zostanie odrzucony.

Działkowcy naszego Ogrodu są zaskoczeni kolejnymi
próbami likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych
w Polsce, a na ich miejsce w myśl projektu Pana Posła PiS
Andrzeja Dery wniesionego w dniu 23.03. 2009 r. wynika bardzo mocna możliwość przekształcenia dotychczasowego prawa użytkowania działki w prawo własności.
Zapoznając się z projektem ustawy PiS wynika, że projekt posiada także rozwiązania prawne, które pozbawiają
większości działkowców posiadania i korzystania z działek, o czym mówią zapisy w tym projekcie. Nabycie działki na własność, odpłatność użytkowania po uprzedniej
umowie zawartej z daną gminą, koszty w związku z wykupem działki, koszty utrzymania ogrodu, podatku rolnego oraz kosztów utrzymania zarządzającymi wspólnotami.
My działkowcy, emeryci i renciści w większości z zakła-

Z poważaniem działkowcy ROD „Zielona Dolina
Prezes ROD „Zielona Dolina”
/-/ Ryszard Rybakowski

Nowa Ruda, 22 kwietnia 2009 r.

List o takiej samej treści został również skierowany do Pana Bogdana Borusewicza Marszałka Senatu

Walne Zebranie ROD „Jagoda” we Wrocławiu
STANOWISKO
Działkowców uczestniczący w walnym zebraniu ROD „Jagoda” we Wrocławiu
w dniu 25.04.2009 r.,
w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych proponowanego przez partię
Prawo i Sprawiedliwość
Projekt ustawy jawnie narusza konstytucyjne prawo
obywateli do działek ogrodowych. W sposób iluzoryczny

przedstawia obronę działkowców, a w konsekwencji dąży
do likwidacji ogrodów na rzecz budownictwa komercyj69

nego nie dając żadnej możliwości obrony pojedynczym
ogrodom. Jedyną organizacją, która potrafiła do tej pory
obronić tereny działek ogrodowych przed zapędami gmin
i developerów jest PZD i rozwiązując ten zarząd likwiduje się ostoję spokoju działkowców na ich ogrodach. Nadmieniamy, że większość obywateli uprawiających ogrody
to emeryci i renciści, dla których te skrawki ziemi są radością i sensem życia. Zadajemy pytanie do osób sprawujących władze w Polsce, czy nasz kraj jest przygotowany na
leczenie rzeszy obywateli i w konsekwencji leczenia szpitalnego osób starszych, kiedy ten sens utracą. Jakie roz-

rywki, czy organizację czasu zapewni nasze państwo? Ponadto większość działkowiczów naszego ogrodu to osoby
ubogie i jakiekolwiek dodatkowe opłaty spowodują dodatkowe zubożenie tych osób co przy obiecankach wyborczych PiS jest nie do pomyślenia (czy ta partia
pomyślała o swoim elektoracie wyborczym). Reasumując
ROD „Jagoda” we Wrocławiu zwraca się do osób rządzących państwem polskim, którzy mają na uwadze los zwykłych obywateli o odrzucenie projektu ustawy autorstwa
Prawa i Sprawiedliwości.
Prezes Zarządu ROD „Jagoda”
/-/ mgr inż. Marek Barycki
/-/ 16 podpisów

Walne Zebranie ROD „Hańcza” w Suwałkach
Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Hańcza” w Suwałkach
z dnia 25 kwietnia 2009 r.
W sprawie:
1. obrony Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 r.,
2. nowelizacji Ustawy Prawo Budowlane z dn. 12 lutego 2009 r.,
3. przywrócenia prawa do terenów zastępczych zgodnie z Ustawą z dn. 20 marca 2009 r.
Szanowny Panie Marszałku!
My działkowcy ROD „Hańcza” w Suwałkach zwracamy się z prośbą o:
1. oddalenie Projektu PiS o ogrodach działkowych opracowanego pod kierownictwem posła Andrzeja Dery wniesionego do Laski Marszałkowskiej w dniu 23 marca 2009 r.
z uwagi na niekonstytucyjne w nim zapisy,
2. przyjęcie poprawki nr 7 Senatu w Ustawie Prawo Budowlane przywracającej poprzedni stan prawny sprzed nowelizacji w dn. 12 lutego 2009 r.,

3. odrzucenie poprawki Senatu i przywrócenie prawa do
terenów zastępczych zgodnie z Uchwałą z dn. 20 marca
2009 r. dotyczącą specustawy drogowej art. 11 j.
Z pełnym zaufaniem wierzymy, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przywróci zabrane prawa działkowcom, za
co serdecznie dziękujemy.
W Walnym Zebraniu Sprawozdawczym udział wzięło
19 osób.
Z poważaniem i wyrazami szacunku:

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/
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Prezes ROD
/-/

Zarząd ROD „Borówka” w Suwałkach
STANOWISKO
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach
z dnia 22.04.2009 r.
w sprawie obrony Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 08 lipca 2005 r.
Panie Marszałku!
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Borówka”
w Suwałkach na posiedzeniu Zarządu w dniu 22.04.2009 r.
zapoznał się z projektem Ustawy o ROD Pana Posła Andrzeja Dery z Prawa i Sprawiedliwości i stwierdza, że pro-

jekt ten jest nie zgodny z Konstytucją i krzywdzący dla
nas.
Zwracamy się do Pana Marszałka oraz do Wicemarszałków RP z gorącą prośbą o odrzucenie tego projektu.
W posiedzeniu udział wzięło 7 członków Zarządu.
Z poważaniem i wyrazami szacunku:
Za Zarząd
Prezes Zarządu
/-/ Andrzej Kotliński

ROD im. Armii Krajowej w Augustowie
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
STANOWISKO
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Armii Krajowej w Augustowie
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
Zarząd i działkowcy ROD im. Armii Krajowej w Augustowie wyrażają duże zaniepokojenie powstałą sytuacją,
jaka wytworzyła się w naszym kraju wokół działkowców,
działek i całej naszej dobrze prosperującej od 100-lecia
Organizacji PZD. O projekcie nowej Ustawy uwłaszczeniowej działkowców wniesionej do Sejmu 23 marca 2009 r.
przez PiS dowiedzieliśmy się z prasy, radia i telewizji. My
działkowcy uprawiający swoje działki od 1962 roku nie
życzymy sobie, aby ktoś „uszczęśliwiał” nas na siłę, gdyż
dotychczasowa Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w pełni nas zabezpiecza przed zakusami nie życz-

liwych nam polityków z „Bożej łaski”. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców z jej Przewodniczącym Panem EUGENIUSZEM KONDRACKIM od wielu lat stoi
na straży respektowania przepisów naszego Związku,
w tym Ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku. Jako emeryci
i renciści zwracamy się do Pana Marszałka z gorącą prośbą i apelem o podjęcie takich działań, byśmy spokojnie
mogli uprawiać nasze działki i by złożony projekt Ustawy
uwłaszczeniowej nie został przyjęty przez Pańskie ugrupowanie.
Prezes ROD Armii krajowej
/-/ Wacław Busiński

Augustów, 24 kwietnia 2009 r.

Zarząd ROD im. E. Orzeszkowej w Czarnej Białostockiej
Klub Parlamentarny
Warszawa
PROTEST
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Polskiego
Związku Działkowców im. Elizy Orzeszkowej w Czarnej

Białostockiej zgodnie z decyzją większości członków
Ogrodu żąda:
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Dziękujemy za zaniechanie działań zmierzających do
wprowadzenia krzywdzącej działkowców ustawy.
Przypominamy, że większość działkowców to emeryci,
lub renciści w podeszłym wieku, żyjący ze skromnych dochodów, a produkty z działki w wielu przypadkach są
wsparciem do skromnego przeżycia.
Postaramy się również zapamiętać ten fakt, przy najbliższych wyborach parlamentarnych do sejmu i senatu.

1. odrzucenia projektu ustawy PiS o ogrodach działkowych,
2. obrony ustawy z dnia 8.07.2005 r. o obronie działkowców, ogrodów i Związku,
3. zniesienia wymogów przy budowie altan działkowych,
4. przywrócenia działkowcom prawa do terenu zastępczego.

Za Zarząd ROD
Prezes ROD
/-/

Czarna Białostocka, 24 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Wyzwolenie” w Piotrkowie Trybunalskim
STANOWISKO
Walnego Zebrania Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wyzwolenia”
w Piotrkowie Trybunalskim
z dn. 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie projektu ustawy PiS o ogrodach działkowych
My uczestnicy Walnego Zebrania Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wyzwolenia” w Piotrkowie
Trybunalskim obradujący w dniu 24.04.2009 r. z niepokojem przyjęliśmy wiadomość o kolejnym projekcie ustawy PiS o ogrodach działkowych.
Z oburzeniem wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec
projektu złożonego w Sejmie w dniu 23.03.2009 r.
Od szeregu lat PiS pod oszukańczym hasłem tzw.
uwłaszczenia działkowców zmierza w istocie do rozwiązania Polskiego Związku Działkowców – samorządnej
i samodzielnej organizacji społecznej zrzeszającej ponad
milion działkowców (wraz z rodzinami jest to kilka milionów). Postępowanie PiS jest działaniem na szkodę społeczeństwa. To także złamanie prawa zagwarantowanego,
art. 12 Konstytucji o wolności tworzenia i działania stowarzyszeń.
PiS-owski projekt zmierza do uchylenia w całości Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, do nacjonalizacji majątku PZD (poprzez jego
przejęcie przez Skarb Państwa) wypracowanego przez
działkowców na przestrzeni kilku dziesięcioleci. W ten
sposób próbuje usunąć główną przeszkodę w swobodnym

przejmowaniu przez deweloperów na cele komercyjne terenów ogrodów, które często położone są w atrakcyjnych
lokalizacjach i przeznaczenia ich na płace budowy pod kolejne hipermarkety i centra handlowe.
Oferowane przez pomysłodawców uwłaszczenie zmierza w istocie do wywłaszczenia działkowców, do likwidacji ogrodów i rozbicia ruchu działkowego utrwalonego
w ponad 180-letniej tradycji w Polsce.
Obiecywany przez PiS preferencyjny wykup działek
może byłby możliwy, ale dla niewielkiej grupy działkowców – (ponieważ prawie 70% gruntów nie ma żadnych
szans na uwłaszczenie) natomiast prawdziwy mechanizm
tej ustawy zmierza do realizacji zasady „bogatemu dodać,
biednemu ująć”.
Z powyższych względów sprzeciwiamy się tej inicjatywie i zwracamy się z gorącą prośbą do Panów Marszałków Sejmu i Senatu, Panów Przewodniczących Klubów
Poselskich, parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej,
Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Lewicy o zachowanie obecnego stanu prawnego określonego w Ustawie
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i w prawie Polskiego Związku Działkowców.
W imieniu wszystkich uczestników Zebrania

Prezes Zarządu
/-/ Barbara Nowak
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Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Jadwiga Libiszewska

Walne Zebranie ROD „Łagiewniki” w Łodzi
Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Ogrodu Działkowego „Łagiewniki” w Łodzi odbytego
w dniu 25.04.2009 r.
Szanowny Panie Marszałku!
My działkowcy ROD „Łagiewniki” w Łodzi obradujący
na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym wyrażamy głębokie zaniepokojenie o przyszłości ogrodów działkowych,
w związku z ciągłymi zapowiedziami PiS-u o zmianie ustawy
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dn. 8 lipca 2005 r.
Wyrażamy sprzeciw wobec projektowanych zmian ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i nagonce na
ogrody, działkowców i PZD.
O planowanych zmianach dowiadujemy się jedynie
przez media. Apelujemy aby nie marnować tego, co funkcjonuje dobrze i zgodnie z wolą większości działkowców.
Stanowczo sprzeciwiamy się podjętym próbom i jakim-

kolwiek działaniom, które w konsekwencji doprowadzą
do likwidacji naszych ogrodów i naszych działek.
Obecna ustawa uchwalona 8 lipca 2005 r. w pełni gwarantuje nam możliwość korzystania z działek, przy niewielkiej opłacie członkowskiej. Gwarantuje nam też
w przypadku likwidacji ogrodu pełne odszkodowanie.
Ogrody działkowe w większości uprawiają emeryci, których uprawa działki to jedyne zajęcie, radość życia na
emeryturze. Dlatego więc apelujemy do parlamentarzystów, polityków i samorządowców, aby sprawę ogrodów
pozostawić jej członkom i aby zaniechać niszczenia dorobku wielu pokoleń.

Prezes ROD „Łagiewniki”
/-/ Halina Wróbel

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Wiesław Granatowski

Zarząd ROD „Fiołek” we Wrocławiu
Kancelaria Sejmu RP
Warszawa
Dotyczy: projektu ustawy o ogrodach działkowych złożonego w Sejmie przez PiS dnia 23 marca 2009 r.
przez posła wnioskodawcę Andrzeja Derę.
Jako Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Fiołek” na Księżu Małym we Wrocławiu wyrażamy swój
zdecydowany sprzeciw wobec proponowanego przez PiS
projektu ustawy o ogrodach działkowych.
Rozwiązania proponowane w wyżej wymienionym projekcie stanowią prostą drogę do likwidacji na terenie państwa polskiego ogrodów działkowych i przekazanie
terenów będących w wieczystym użytkowaniu Polskiego
Związków Działkowców ludziom, którzy chcą dorobić się
na planowanej zabudowie terenów obecnych Rodzinnych
Ogrodów Działkowych. Trzeba w tym miejscu nazwać
kilka rzeczy po imieniu. Otóż próby czynione przez PiS
w projekcie w/w ustawy nie dość, że są nieudolne oraz
sprzeczne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, to jeszcze poprzez swoje zagmatwane i pełne niejasności sformułowania, celowo wprowadzają w błąd zwykłych obywateli.

W dodatku próba likwidacji prawnie działającego Polskiego Związku Działkowców, który w przeciwieństwie
do pokrętnych „opiekunów” wnioskujących za tzw.
uwłaszczeniem przeprowadzonym w rzekomo w interesie samych działkowców, tchnie metodami stosowanymi
w okresie głębokiego stalinizmu. Aż wierzyć się nie chce,
jak bardzo w obecnych czasach – a mamy przecież rok
2009 – ludzie będący przy władzy potrafią zniżyć się, aby
zagwarantować sobie i swoim kolegom wzbogacenie się
kosztem emerytów, rencistów, osób starszych, schorowanych oraz rodzin wychowujących dzieci, dla których własny rodzinny ogród działkowy, istniejący w strukturach
Polskiego Związku Działkowców, jest od pokoleń sprawdzonym a czasem jedynym sposobem na rekreację, ruch
na świeżym powietrzu oraz ubogacenie życia rodzinnego
i towarzyskiego. Szanowna władza zapomina, że pochodzi z wyboru ludzi i powinna reprezentować interesy wy73

borców, którzy przyczynili się do tego, że obecnie wybrani politycy mogą tworzyć mogą prawo. Ale prawo, by
spełniało swoją rolę, musi być po pierwsze dobre, a po
drugie służyć interesom obywateli. Zamiast tego mamy
natomiast w projekcie ustawy o ogrodach działkowych
szereg wewnętrznych sprzeczności, niejasności i pogmatwanych wywodów, które w efekcie sprowadzają się do
próby likwidacji Polskiego Związku Działkowców, odebrania dotychczasowym użytkownikom działek i oddanie
ich – ku ogromnej aprobacie struktur urzędniczych poszczególnych miast, przy jednoczesnym uruchomieniu olbrzymiej machiny korupcyjnej – cele budownictwa mieszkalnego i inwestycji miejskich.
Do chwili obecnej sprawne działanie Polskiego Związku Działkowców skutecznie broni interesów działkowców
oraz zespołów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w obrębie poszczególnych miast i gmin na terenie całego kraju. Jednakże tereny działkowe stanowią ciągle łakomy
kąsek dla całej rzeszy deweloperów, planistów, urbanistów
i urzędników, którzy w ten sposób widzą jedyną możliwość realizacji swoich przedsięwzięć biznesowych.
W ostatnich latach, kiedy nastąpił tzw. bum budowlany
władza ustawicznie szuka pretekstu by – nazwijmy to
wprost – rozprawić się z ogrodami działkowymi i Polskim
Związkiem Działkowców. Tyle, że władza zdaje się zapominać, że za PZD stoi rzesza obywateli naszego kraju
i wyborców zarazem, która potrafi i jest w stanie zorganizować na tyle skutecznie, aby obronić aktualny stan praw-

ny Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Proponowane
w projekcie PiS zmiany, m.in. możliwość przekształcenia
prawa użytkowania działki w prawo własności jest fałszywa i ma na celu jedynie wprowadzenie w błąd obywateli.
W istniejących, bowiem miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miast nie ma
praktycznie prawnego zagwarantowania, że tereny te nadal będą miały utrzymany status gruntów przeznaczonych
pod cele ogrodów działkowych. Interes miasta jest w tym
momencie całkowicie rozbieżny z interesem działkowców, a zgodny z oczekiwaniami na szybkie wzbogacenie
się deweloperów, a tym samym zasilenie kasy miejskiej.
„Miasto musi się rozwijać...” – to często używany przez
miejskich urzędników slogan. Ale nie kosztem jego obywateli, którym chce się zabrać uprawiane od dziesięcioleci ogrody działkowe wraz z wypracowanym wspólnym
majątkiem i infrastrukturą.
Obecnie obowiązuje, broniąca działkowców, Ustawa
o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r.,
która w sposób pełny i należyty broni interesów działkowców oraz 100-letniej tradycji ogrodnictwa polskiego na terytorium naszego kraju. Stąd też jakiekolwiek próby
zmiany wprowadzane w interesie wzbogacenia się wąskiej
grupy, dążącej do likwidacji na terenie państwa czegoś, co
jest elementarnym i integralnym składnikiem polskiej rzeczywistości, musi spotkać się ze zdecydowanym protestem obywateli oraz legalnie wybranych przedstawicieli
w Sejmie i Senacie RP.
Prezes Zarządu ROD
/-/ Stanisław Dutkowiak

Wrocław, 20 kwietnia 2009 r.

Zarząd ROD „ZNTK” w Oleśnicy
Marszałek Sejmu RP
Bronisław Komorowski
Warszawa
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZNTK”
w Oleśnicy w imieniu 1047 działkowców i ich rodzin wyraża głęboki sprzeciw wobec złożenia do Sejmu RP projektu ustawy o ogrodach działkowych.
Przedstawiony projekt w sposób oczywisty i jednoznaczny prowadzi do unicestwienia w Polsce rodzinnych
ogrodów działkowych i do uchylenia powszechnie akceptowanej i sprawdzonej w praktyce ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych. Nasz sprzeciw i oburzenie są uzasadnione, gdyż przedłożony projekt ustawy zakłada likwidację prawnie istniejącej, społecznej i wielce zasłużonej
dla ogrodnictwa działkowego organizacji tj. Polskiego
Związku Działkowców, działającej na podstawie Statutu,

zarejestrowanej przez sąd i umieszczonej w Krajowym
Rejestrze Sądowym. Pomysły zawarte w projekcie ustawy
dotyczące nacjonalizacji majątku i funduszy ROD, wypracowanych na przestrzeni kilkudziesięciu lat, a powstałych ze składek i wpłat działkowców – członków Związku, efektywnie służących realizacji celów zawartych
w Statucie PZD są nie do przyjęcia i zaakceptowania przez
członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZNTK”
w Oleśnicy.
Zamysł upaństwowienia majątku Związku można przyrównać do działań władz okresu głębokiego stalinizmu, polegających na przymusowej grabieży naszego majątku
i środków finansowych, co doprowadzi do zniszczenia
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wszystkiego, co wybudowano przez ponad 60 lat działalności społecznej organizacji ogrodów działkowych na terenie miasta Oleśnicy. Projekt ustawy autorstwa Prawa
i Sprawiedliwości jest sprzeczny nie tylko z przepisami Konstytucji RP i z wieloma ustawami, ale prowadzi do zniszczenia ruchu działkowego na ziemiach powiatu oleśnickiego.
Aktualnie obowiązująca ustawa o rodzinnych ogrodach
działkowych z dnia 8 lipca 2005 r. w najlepszy i najpełniejszy sposób służy rodzinom działkowców, które opo-

Prezes
/-/ Tadeusz Arendarczuk

wiedziały się za obroną ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych.
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZNTK”
w Oleśnicy zwraca się z uprzejmą prośbą do Pań i Panów
posłów klubów i kół parlamentarnych o odrzucenie projektu ustawy autorstwa PiS, jako niezgodnej z prawem
i wybitnie szkodzącej interesom działkowców rodzinnych
ogrodów działkowych oraz społeczeństwa miasta i gminy
Oleśnicy.

Wiceprezes
/-/ Kazimierz Światły

Sekretarz
/-/ Marek Stejanek

Skarbnik
/-/ Irena Wołodźko

Oleśnica, 23 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Zagroda” we Wrocławiu
STANOWISKO
członków ROD „Zagroda” we Wrocławiu zgromadzonych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym
w dniu 25. 04. 2009 r.
My, członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„ZAGRODA” we Wrocławiu, zgromadzeni na Walnym
Zebraniu Sprawozdawczym wyrażamy swój sprzeciw
i oburzenie przy próbie zmiany ustawy o ogrodach działkowych z dn. 8.07.2005 r. Znany nam projekt nowej ustawy o ogrodach działkowych prowadzi do rozbicia zwartej
struktury ogrodów działkowych. Celem jest likwidacja
ogrodów w miastach i sprzedaż terenów inwestorom za
grube miliony. Czarowanie ludzi uwłaszczeniem jest próbą odwrócenia uwagi od głównego celu, jakim jest likwidacja Polskiego Związku Działkowców. A gdy się to uda

potem już samorządy bez żadnych przeszkód będą mogły
robić z ogrodami, co zechcą. Bo to one będą zarządzać
każdym ogrodem na swoim terenie. PZD jest organizacją
pozarządową zarejestrowaną w KRS a więc prawnie chronioną. Likwidacja ustawowa może nastąpić na podstawie
art. 13 Konstytucji, gdy działania organizacji prowadzą do
propagowania nazizmu, faszyzmu itp. PZD nie jest i nie
był podejrzana o takie cele. Domagamy się wolnych, demokratycznych zasad działania organizacji pozarządowych w wolnym i demokratycznym państwie, jakim jest
Polska.
Stanowisko przyjęto jednogłośnie.
Obecnych 43 członków WZS.
Do stanowiska dołączamy imienną listę obecnych.
Przewodniczący Walnego zebrania Sprawozdawczego
/-/ Franciszek Rudnicki
/-/ 43 podpisy

Wrocław, 25kwietnia 2009 r.

Zebranie ROD im. Odrodzenie w Bytowie
Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Podczas odbywającego sie zebrania sprawozdawczego
członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Odro-

dzenie w Bytowie w dniu 16.04.2009 r, zapoznano uczestników zebrania z nowym projektem ustawy o ogrodach
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działkowych, wniesiony do Sejmu w dniu 23.03.2009 r.
przez Posła PiS pana Andrzeja Dera. Społeczność działkowa naszego ogrodu przyjęła tą informację z oburzeniem.
Treść i założenia tego projektu są absolutnie nie do przyjęcia dla nas działkowców.
Ponieważ koszty utrzymania Zarządu wspólnoty oraz
koszty utrzymania całej infrastruktury ogrodu wzrośnie
niewspółmiernie do obecnych opłat.
W naszym ogrodzie to głównie ludzie emeryci, renciści, którzy liczą się z każdym groszem, niepotrzebne są
nam ciągłe nowe propozycje przez ludzi, którzy od dzia-

łek nie mają pojęcia, a jedynie występują w interesie zamożnych lobbystów.
Uważamy, że Ustawa z dnia 8.07.2005 r. obecnie obowiązująca o ogrodach działkowych jest wystarczająca.
Aby spokojnie pracować na własnych działkach i zabezpiecza nam wszelkie prawa przed zakusami likwidacji
ogrodu. Ogród nasz istnieje ponad 55 lat, został parokrotnie wyróżniony w konkursach krajowych i bodziemy go
bronić przed zakusami nieodpowiedzialnych ludzi.
Dlatego zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka Sejmu
o odrzucenie wspomnianej Ustawy w pierwszym czytaniu.
Z poważaniem w imieniu zebranych członków ROD
Prezes Zarządu
/-/ Eugeniusz Ryngwelski

Bytów, 16 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD im. M. Konopnickiej w Częstochowie
UCHWAŁA nr 13/09
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ROD im. M. Konopnickiej w Częstochowie
z dn. 26.04.2009 r.
Walne Zebranie członków R.O.D jednogłośnie podjęło
uchwałę w sprawie obrony ustawy o Rodzinnych Ogrodach

Działkowych z dn. 8.07.2005 r. i poparło jednogłośnie stanowisko Krajowej Rady PZD w Warszawie w tej sprawie.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Częstochowa, 26 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Kapuściska” w Bydgoszczy
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku

Panie Marszałku

Działkowcy zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kapuściska”
w Bydgoszczy w dniu 25 kwietnia 2009 roku z dezaprobata przyjęli wszystkie działania, które godzą w niezawisłość naszego Związku, godzą w każdego z nas członka
Polskiego Związku Działkowców.
Po zapoznaniu się z projektem Ustawy o ogrodach działkowych z dnia 23 marca 2009 roku autorstwa Posła Andrzeja Dery z PiS są zaniepokojeni, że Pan Dera nie liczy się
z prawie milionem członków PZD i chce zniszczyć dorobek
ponad 110-letniej tradycji ogrodów.

Większość działkowców naszego ogrodu to emeryci
i renciści Zakładów Chemicznych „Zachem”, są to ludzie,
za których pieniądze w latach pięćdziesiątych wykupiono
tereny pod ogród i które w roku 1992 zostały przekazane
do gminy m/Bydgoszcz, ponieważ grunty, na których
znajduje się ogród są gruntami rolnymi i w tym okresie
nie podlegały uwłaszczeniu. Teraz tym ludziom Pan Dera
proponuje uwłaszczenie i wykupienie gruntów po cenach
preferencyjnych gruntów, które już raz zostały przez nich
wykupione. Według opracowanej Ustawy przez Posła Derę działka winna mieć od 300 do 600 m2, a nawet 1500 m2
76
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z przeznaczeniem na różne cele. Pytanie, które z Prezydentów miasta lub wójt gminy odda za bezcen tereny należące do ogrodów, które są warte miliony.
Dalsze pytanie, kto i w jaki sposób podzieli ogród w
chwili uwłaszczenia działkowców, jeżeli w naszym ogrodzie średnio działka ma około 300 m2.
Z wyliczenia wynika, że co drugi działkowicz nie skorzysta z przywilejów uwłaszczenia. Najważniejsze pytanie, jakie koszty faktycznie poniosą działkowcy w trakcie
uwłaszczenia, jeżeli zostaną scedowane na nich koszty
wykupu działki, koszty notarialne, geodezyjne, założenie
księgi wieczystej, przebudowa infrastruktury w ogrodzie
z przygotowaniem do nowych potrzeb. Dodatkowo podatek i opłaty na utrzymanie osób zarządzających wspólnotą. Na pewno przy tak wysokich kosztach wielu działkowców /emerytów, rencistów i ludzi o niskich dochodach/ nie wykupi swojej działki na własność, nie będzie
ich na to stać. Grunty po działkach wykupi niewielka ilość
młodych i bogatych ludzi.
Nowy projekt Ustawy w sprawie ogrodów działkowych
ma za zadanie zniszczenie ogrodów, w których daleko od
hałasu i kłopotów dnia codziennego wypoczywają przeważnie emeryci i renciści. Pan Poseł chce zamknąć emerytów, rencistów i łudzi o niskich dochodach w czterech
ścianach, gdzie mają spędzić ostatnie lala swojego życia,
patrząc przez okno na zadymione i zasmrodzone ulice.
W miejsce działek powstaną osiedla mieszkaniowe dla
młodych i bogatych ludzi.

Wszyscy dobrze wiemy, ze około 60% działek nie ma
uregulowanego stanu prawnego gruntów, dlatego te działki nigdy nie będą uwłaszczone.
Propozycje PiS są sprzeczne z Konstytucją RP, gdyż
zmierzają do niezgodnej z prawem likwidacji samorządowej organizacji społecznej, jaką jest Polski Związek Działkowców. W związku z powyższym my członkowie PZD
sprzeciwiamy się pomysłom i rozwiązaniom nowego projektu Ustawy o ogrodach działkowych.
W pełni popieramy dotychczas obowiązującą Ustawę
z dnia 8 lipca 2005 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Uważamy, że interwencja Pana Marszałka skutecznie
powstrzyma zapędy reformatorów zmierzające do usunięcia ogrodów działkowych z mapy kraju.

Panie Marszałku Panowie Posłowie
Gdy zasiądziecie w ławach poselskich w sprawie głosowania nad Ustawą o ogrodach działkowych, zastanówcie się, że polityka jest zmienna jak moda, że będziecie
też ludźmi starymi, że ktoś może Wam zafundować podobną Ustawę i zamknie Was w czterech ścianach, podobnie jak chcecie zrobić to z nami.
Panowie Posłowie, apelujemy pozwólcie nam dożyć
ostatnich dni w oazie ciszy i spokoju z daleka od gwaru
i pośpiechu życia codziennego, pozwólcie nam obcować
z przyrodą, pielęgnować i zbierać jej dary.
Z wyrazami szacunku
Za zarząd
Prezes Zarządu
/-/ Marian Bilicki

Sekretarz Zarządu
/-/ Irena Ulatowska

Bydgoszcz, 5 maja 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Relaks” w Zamościu
Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
w Warszawie
STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Relaks” w Zamościu
z 16 kwietnia 2009 r.
w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych dnia 23.03. 2009 r.
wych, zdecydowanie protestują przeciwko likwidacji i innym próbom zmiany ustawy o ROD z 8 lipca 2005 r.
Działkowcy są zrzeszeni, działają zgodnie ze swoją
ustawą, statutem, regulaminem i nie ma potrzeby te przepisy zmieniać, czy je modyfikować.

Po zapoznaniu się z proponowanym projektem ustawy
o ogrodach działkowych autorstwa posła Andrzeja Dery
z PiS, uczestnicy Walnego Zebrania członków ROD „Relaks” w Zamościu, wyrażają negatywne stanowisko
w sprawie nowego projektu ustawy o ogrodach działko77

Wszystkie próby zmiany ustawy o ROD, są eksperymentem, który nie gwarantuje dalszej egzystencji ogrodów w obecnej postaci, a jest poważnym zagrożeniem dla
bardzo dobrze działającej organizacji, jaką jest PZD.
Uważamy, że wymierzone są przeciwko działkowcom
i w niedługim czasie, w przypadku wprowadzenia w życie tych pomysłów doprowadzi do likwidacji większości
o ile nie wszystkich ogrodów działkowych, ponieważ gminy będą mogły swobodnie i w każdym czasie decydować
o likwidacji ogrodów na dowolnie wybrane przez siebie
cele i na swoich warunkach. Władze miast już teraz nie
ukrywają, że przejęcie kontroli nad terenami ogrodów
działkowych wykorzystałyby do przeznaczenia ich na cele komercyjne, a nie wzbogacania działkowców.
Zapanuje, więc chaos, kompletna dezorganizacja, dewastacja i niezadowolenie wśród działkowców, dla których
działka znaczy więcej niż się politykom wydaje.
Nasz ogród znajduje się poza miastem. Powstał w 1975 r.
na nieużytkach po byłym poligonie wojskowym. Wiele
trzeba było się napracować żeby w tym miejscu mogły powstać ogródki działkowe. Jest on teraz oazą ciszy, spokoju, świeżego powietrza i daje możliwość obcowania z
przyrodą. Działkowicze to w większości ludzie starsi,
biedni lub rodziny z małymi dziećmi, z których zdecydo-

wana większość nie będzie w stanie wykupić działki (o ile
gmina wyraziłaby na to zgodę) i uiszczać narzuconych
opłat, podatków itd. Znaczna część działkowców nie posiada samochodów, co minimalizuje formy spędzania wolnego czasu. Nie wchodzą w grę wyjazdy za miasto, nad
jezioro, do lasu itd. Posiadanie działki sprawia, że nie są
skazani na spędzanie pięknych, słonecznych, upalnych dni
w „czterech ścianach” lub spacerując ulicami miasta.
Działka to ucieczka od miejskiego zgiełku i hałasu, to
miejsce odpoczynku i relaksu, realizacji pasji, spędzania
czasu w gronie rodziny i przyjaciół, to place zabaw dla naszych dzieci, które bawią się bezpiecznie pod czujnym
okiem rodziców i dziadków, to satysfakcja z uprawianych
warzyw i owoców, których nie trzeba kupować. NIE ZABIERAJCIE NAM TEGO
Obowiązująca obecnie ustawa gwarantuje dużo praw
dla działkowców; mogą użytkować działki nie płacąc za
grunt, są zwolnieni z podatku, mają działki w zorganizowanej społeczności. Wyjęcie działki z pod parasola ustawy o ROD to pozbawienie ochrony i zgoda na likwidację
ogrodów.
W naszym kraju na pewno jest wiele innych ważniejszych problemów i dlatego bardzo prosimy o zaniechanie
prac nad niechcianą przez działkowców ustawą.
Z poważaniem

Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczego
/-/ Wacław Kita

Prezes
/-/ Wiesław Kamiński

Zamość, 17 kwietnia 2009 r.

Zarząd ROD im. 1000-lecia we Wrocławiu
STANOWISKO
Zarządu ROD im. 1000-lecia we Wrocławiu
w sprawie wniesionego przez PiS projektu ustawy o ogrodach działkowych
Zarząd ROD im. 1000-lecia we Wrocławiu w imieniu
działkowców podległego mu ogrodu wyraża niniejszym
kategoryczna sprzeciw wobec złożonego przez PiS do Sejmu RP projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Rzeczony projekt, bowiem zmierza w swym
założeniu do likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych
poprzez uchylenie obowiązującej od 8 lipca 2005 r. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, sprawdzonej już
w praktyce, której treść, jako zgodną z prawem potwierdził ostatnio swym orzeczeniem Trybunał Konstytucyjny.
Nasz sprzeciw budzą zawarte w pisowskim projekcie
ustawy pomysły nacjonalizacji majątku i funduszy dział-

kowców wypracowanych na przestrzeni kilkudziesięciu
lat, a powstałych ze składek członków Polskiego Związku Działkowców, a więc – sprzeciw działaniu, jako żywo
przypominającemu grabież cudzego mienia w okresie stalinizmu.
Proponowana w projekcie ustawy możliwość przekształcenia prawa użytkowania działki w prawo własności jest przedwyborczym partyjniackim podstępem,
bowiem w przypadku Miasta Wrocławia i całej gminy
wrocławskiej 95% terenów ROD przeznaczono w miejscowych planach i studium zagospodarowania przestrzennego na inne niż ogrodnictwo cele – głównie komercyjne.
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A więc – takowe przekształcenie będzie niemożliwe, a zatem – przewidziane bonifikaty 99% dla emerytów i rencistów, a 10$ za każdy rok użytkowania dla pozostałych, to
przysłowiowe gruszki na wierzbie. Propozycje zaś powoływania wspólnot ogrodowych na wzór wspólnot mieszkaniowych to kolejny podstęp, bowiem to gminy będą
podejmować uchwały o likwidacji ogrodów na cele przewidziane w planach miejscowych, a dotychczasowy prawny obrońca działkowców – Polski Związek Działkowców,
kontynuujący przeszło stuletnią tradycję zakładania i pro-wadzenia ogrodów na terenie kraju /od 1897 roku/

– sczeźnie w momencie wejścia w życie pisowskiej ustawy. Zarząd ROD im. 1000-lecia we Wrocławiu jest zdania, iż dotychczas obowiązująca ustawa z roku 2005
w pełni sprawdziła się w praktyce i w należyty sposób służy całej społeczności działkowców. W związku z powyższym zwracamy się do posłów Sejmu i senatorów RP
o odrzucenie projektu ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości w całości, jako pomysłu społecznie szkodliwego, lansowanego w celu instrumentalnego wykorzystania
części słabo zorientowanego w istocie rzeczy elektoratu
w okresie zbliżających się wyborów.
Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
/-/ Marian Ściepuro

Walne Zebranie ROD „Winów” w Górkach
Prezes
Polskiego Związku Działkowców
Pan
Eugeniusz Kondracki
Szanowny Panie Prezesie
W imieniu Członków rodzinnego ogrodu działkowego
„Winów” w Górkach, Komisji Statutowych – Walne Zebranie, które odbyło się w dniu 18 kwietnia br. – zapewnia Pana Prezesa o pełnym poparciu dla działań, jakie
podejmował Pan i nadal podejmuje w obronie działkowców. Pana osobiste zaangażowanie poparte licznymi stanowiskami zostało w lipcu 2005 roku ukoronowane
uchwaleniem przez Sejm RP nowej ustawy o ogrodach
działkowych, która obowiązuje od 21.09.2005 roku.
Działkowcy dobrze wiedzą, komu zawdzięczają istnienie i rozwój ogrodnictwa działkowego na przestrzeni
ostatnich lat. Użytkownikami działek w rodzinnych ogrodach działkowych są przede wszystkim emeryci, renciści
i bezrobotni, których nie stać na dodatkowe wydatki związane z codziennym utrzymaniem Tej grupy społecznej, ani
ich bliskich, nie stać na wyjazdy zagraniczne, ani rodzin-

ne wyjazdy na wczasy. Oni realizują swoje potrzeby życiowe na działce. Działkowcy, jako jedna z najsłabszych
grup społecznych, objęta jest ochroną Państwa, a ustawa
o rodzinnych ogrodach działkowych jest formą pomocy
Państwa tej grupie społecznej. Ci ludzi traktują działki jako swoje miejsce wypoczynku, dorobienia do minimum
egzystencji.
Wydarzenia ostatnich dni, a szczególnie metody działania ugrupowań politycznych takich jak PiS pokazują, jakimi środkami i metodami działacze tego ośrodka
politycznego próbują odebrać nam działkowcom to, co
Państwo przekazało pod ogrody działkowe i zobowiązało
się w tym zakresie udzielać pomocy.
Jesteśmy przekonani, że Pana działalność, działalność
całej Krajowej Rady przyczyni się do utrzymania dotychczasowego stanu naszych ogrodów.
Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Krzysztof Rybczyński

Opole, 18 kwietnia 2009 r.

Zarząd ROD „Pod Świerkiem” w Stroniu Śląskim
UCHWAŁA ROD „Pod Świerkiem”
Zarząd ROD „Pod Świerkiem” na posiedzeniu, z udziałem Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej
w dniu 22.04.2009 r. przyjął uchwałę o treści:
Podtrzymujemy stanowczy sprzeciw wobec ponownej
próby rozbicia PZD-zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym
przez ogół działkowców w przyjętej uchwale w dniu

17.04.2008 r. na Walnym Zebraniu Członków ROD „Pod
Świerkiem” w Stroniu Śląskim. Nasz sprzeciw jest jak
najbardziej aktualny również do nowego (starego) projek79

tu PiS zawartego w propozycji z dnia 23.03.2009 r. p. posła Dery. Zatem uprzejmie prosi się o zaprzestanie wprowadzania zmian w obecnie obowiązującej Ustawie
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dn. 8.07.05 r.,
której zapisy pozwalają właściwie funkcjonować ROD.
Szanowni Posłowie zaniechajcie nowych prób demontażu
dobrze zorganizowanego i dobrze funkcjonującego PZD.
Kolejna próba uwłaszczania działkowców nie jest akcep-

towana, bo tworzy dalsze podziały na – właścicieli, użytkowników, najemców, dzierżawców. Natomiast koszty
w wielu przypadkach przewyższą wartość gruntu oraz
możliwości finansowe działkowców – emerytów i rencistów. Te propozycje zniszczą dobrze działającą w interesie działkowców strukturę oraz pozbawią nas wielu praw
i uprawnień wraz z majątkiem wypracowanym przez wiele lat. Protestujemy przeciw takim projektom.

Przewodniczący Komisji Rozjemczej
/-/ Marian Kurasadowicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Jerzy Kaczmarek

Prezes ROD „Pod Świerkiem”
/-/ Józef Biernacki

ROD im. Wojska Polskiego w Białymstoku
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku!
Wszyscy członkowie naszego ogrodu z uwagą i niepokojem śledzą prace nad nowelizacją prawa regulującego
funkcjonowanie ogrodów działkowych. Zdecydowana
większość członków ogrodów to emeryci i renciści, osoby w podeszłym wieku, schorowane. W tych kawałkach
ziemi, które uprawiają ukryty jest ich pot, kilkudziesięcioletnia praca i złotówki zaoszczędzone na lekarstwach.
Z tych powodów każda zapowiedź zmian w prawie działkowym, niosących zagrożenie dla istnienia ogrodów, odbierana jest przez nas jako próba odebrania czegoś, co dla
wielu u schyłku życia jest nieomal sensem istnienia. W tej

sytuacji stanowisko jakie zajął Senat w sprawie altan
działkowych, przywróciło w nas wiarę w to, że część polityków w swoich decyzjach kieruje się nie tylko zimnym
rachunkiem ale i sercem.
Panie Marszałku, pozwalamy sobie serdecznie podziękować Panu i wszystkim członkom Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za obronę naszych praw. Wierzymy, że także
w przyszłości możemy liczyć na zrozumienie i pomoc.
Życzymy sukcesów i zadowolenia z trudnej pracy parlamentarzysty.
Z poważaniem
Zarząd Ogrodu
/-/

ROD „CPN” w Woli Mrokowskiej
Marszałek Sejmu RP
Pan Bronisław Komorowski
Sejm RP w Warszawie
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „CPN”
w Woli Mrokowskiej gmina Lesznowola zebrani na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 kwietnia 2009 r. wyrażają
kategoryczny protest przeciw kolejnym próbom zmian aktualnie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych z dnia 8 lipca 2005 r.
Przekazany obecnie do laski marszałkowskiej przez
Klub PiS nowy projekt ustawy o ogrodach działkowych

jest niczym innym jak kolejną prowokacją obliczoną na
wywołanie niepokojów społecznych wśród polskich działkowców w całym kraju.
Proponowana w tym projekcie likwidacja Polskiego
Związku Działkowców oraz nacjonalizacja majątku
związku spowoduje totalną likwidację większości ogrodów działkowych zwłaszcza położonych na terenie miast.
Przekazując powyższy protest, prosimy Pana Marszał80

ka o podjęcie takich działań, aby przedłożony przez PiS
projekt ustawy o ogrodach działkowych został odrzucony
w pierwszym czytaniu.

Wyrażając dla Pana Marszałka wielkie uznanie i szacunek liczymy na pozytywną ocenę naszego protestu i podjęcie stosownych działań.
Zawsze oddani w/w sprawom działkowcy
Za Zarząd
Prezes ROD „CPN”
/-/ Stanisław Suliga

Wola Mrokowska, 25 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 6/2009
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „CPN” w Woli Mrokowskiej
z dnia 25 kwietnia 2009 r.
w sprawie protestu skierowanego do Marszałka Sejmu RP Pana Bronisława Komorowskiego
Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD
„CPN” w Woli Mrokowskiej przyjmują jednogłośnie Protest skierowany do Pana Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego przeciw kolejnym próbom zmian

aktualnie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku przekazanych obecnie do laski marszałkowskiej przez Klub PiS.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Walne Zebranie ROD im. E. Plater w Wasilkowie
Marszałek Sejmu RP
Pan Bronisław Komorowski
Warszawa
PROTEST
My działkowcy Ogrodu im. Emilii Plater w Wasilkowie
woj. podlaskie zebrani na dorocznym Walnym Zebraniu w
dniu 25.04.2009 r. stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim
zakusom fałszywego „uwłaszczania” działkowców
i ograniczania w różny sposób naszych praw zawartych
w ustawie działkowej z dnia 8 lipca 2005 r.
Jesteśmy mocno zaniepokojeni, że od kilku lat mami się
w naszych umysłach dobrodziejstwo o kłamliwych obietnicach. Jedno jest pewne, że wszystkie dotychczas przyjęte ustawy i te, które się chce na siłę przyjąć zmierzają
w jednym kierunku – pozbawić działkowców praw związkowych, zlikwidować Polski Związek Działkowców, zna-

cjonalizowanie majątku Związku, a działkowcy sami
z torbami opuszczą działki.
Jesteśmy świadomi tego, że żadna ustawa sejmowa
działek nam nie da, uzyskamy jedynie prawo do złożenia
wniosku o zmianę prawa użytkowania w prawo własności.
Ostateczna decyzja zależeć będzie od woli wójta, burmistrza czy prezydenta, a oni z góry wiadomo ziemi za przysłowiową „złotówkę” nie oddadzą.
Ogrody o użytkowaniu zwykłym najczęściej będą likwidowane – cel społeczny zawsze się znajdzie.
Broniliśmy naszej ustawy i bronić będziemy gdyż jest
ona jedyną gwarancją tego, co mamy.
Z poważaniem,

Wasilków, 25 kwietnia 2009 r.
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Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Eugeniusz Jurczak
W załączeniu
/-/ 28 podpisy

Walne Zebranie ROD „Jedność” w Świebodzinie
STANOWISKO
Uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Jedność” w Świebodzinie,
podjęte w dniu 16.04.2009 r.
w sprawie wniesienia do Laski Marszałkowskiej projektu ustawy o uwłaszczeniu rodzinnych ogrodów
działkowych Polskiego Związku Działkowców przez Prawo i Sprawiedliwość
My, uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jedność” w Świebodzinie, jesteśmy zbulwersowani ponowną próbą rozbicia
Polskiego Związku Działkowców, przez chęć uwłaszczenia czegoś, co już mamy do dyspozycji i co jest bardzo
dobrze chronione przez obecnie obowiązującą Ustawę
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Prawo i Sprawiedliwość jest partią, której przeszkadza stabilność Polskiego Związku Działkowców, organizacji o wieloletniej
tradycji. Obecnie Polski Związek Działkowców zrzesza
najwięcej członków w stosunku do innych działających w

Polsce organizacji. Obowiązująca ustawa w wystarczający sposób chroni działkowców i umożliwia zachowanie
spójności i rozwój ogrodów.
Ktokolwiek (P)przeszkadza i (S)sabotuje coś, co jest dobre widocznie się tego boi i swoimi działaniami próbuje to
zniszczyć. W związku z tym, zwracamy się do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie proponowanego projektu ustawy wniesionej przez Prawo i Sprawiedliwość.
Prosimy, aby nie niszczyć czegoś, co jest dobre i stworzone wspólnymi siłami, a ustanowione przez Wysoką
Izbę.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Ludwik Kliszcz

Prezes Zarządu ROD „Jedność”
/-/ Mieczysław Bohonos

Walne Zebranie „Pod Skałką” w Nowej Rudzie
UCHWAŁA NR 14/2009
Walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,.Pod Skałką”
w Nowej Rudzie
z dnia 07.04.2009 r.
w sprawie protestu przeciwko projektowi ustawy autorstwa PiS o ogródkach działkowych wniesionej
do Sejmu RP w dniu 23.03.2009 r.
Na podstawie § 82 pkt. 10 Statutu Polskiego Związku
Działkowców, po rozpatrzeniu wniosku Walnego Zebrania
członków ROD „Pod Skałką”
postanawia się:
§1
Wnieść protest przeciwko projektowi ustawy autorstwa
Pana Andrzeja Dery Posła PiS o ogródkach działkowych
wniesiony do Sejmu RP w dniu 23.03.2009 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Walne Zebranie członków – rodzinnego ogrodu dział-

kowego „Pod Skałką” w Nowej Rudzie kategorycznie
protestuje przeciwko w/w projektowi ustawy o ogródkach
działkowych. Zebrani działkowcy nie zgadzają się na
zmianę dotychczasowej ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
Protestujemy przeciwko proponowanym rozwiązaniom
w projekcie w/w ustawy, ponieważ są iluzoryczne. W konsekwencji prowadzą one do nieuchronnej likwidacji Polskiego Związku Działkowców oraz 180-letniego ruchu
ogrodnictwa działkowego. Funkcjonowanie ogrodów będzie bardziej kosztowne niż dotychczas, dlatego nie zapewni im egzystencji.

Przewodniczący Walnego Zebrania (Konfederacji Delegatów)
/-/
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Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Zarząd ROD „Pod Gruszą” w Płocku
Kluby Parlamentarne
Sejmu RP
STANOWISKO
ROD „Pod Gruszą” w Płocku
w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych
Zarząd i Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Pod Gruszą” w Płocku z ubolewaniem stwierdza, iż nadal Polscy Działkowcy muszą martwić się o swoją przyszłość.
Z coraz większym niepokojem śledzimy informacje dotyczące tzw. „specustawy”, która krzywdzi całe rzesze
działkowców. Jako pełnoprawni Obywatele naszego kraju jesteśmy zszokowani tym, że traktuje się nas jako zło
konieczne nie biorąc pod uwagę naszych racji. Są w naszym kraju ogrody działkowe z długoletnim stażem, pięknie urządzone i zadbane.
To, że tak wyglądają są zasługą działkowców dbających
o ten kawałek ziemi uprawiany i pielęgnowany. Każdy
z działkowców wnosił swój wkład finansowy większy czy
mniejszy, ale wnosił w rozwój użytkowanej przez niego
działki. Polski Związek Działkowców oraz poszczególne
Ogrody Działkowe nie stoją na przeszkodzie w rozwoju
miast czy rozbudowie sieci dróg. Ale Obywatel – działkowiec ma prawa ustawowe i konstytucyjne, których nie

wolno go pozbawiać. Działkowcy to przeważnie emeryci
i renciści dla, których działka to oaza zieleni, spokoju, a
nade wszystko możliwość kontaktu z przyrodą naszego
pięknego demokratycznego Kraju. Dla wielu działkowców jest to możliwość powiększenia ich jakże skromnych
częstokroć nędznych dochodów. Działkowcy to nie ludzie
otaczający się luksusem, przepychem, ale najniżej usytuowana materialnie warstwa społeczna.
Działka – niekiedy jest to jedyna forma kontaktu społecznego starszych osób z ich przyjaciółmi i rówieśnikami.
Ustawodawca nowelizując Ustawę w zakresie tak niekorzystnym dla naszych członków, traktuje wielotysięczną grupę Obywateli naszego Kraju w sposób marginalny
i krzywdzący, a nade wszystko nieodpowiedzialnie sprzeniewierzając się obietnicom wyborczym.
Biorąc pod uwagę powyższe informujemy, że swymi
działaniami będziemy przeciwstawiać się uchyleniu niesprawiedliwych przepisów krzywdzących społeczność
działkowców.
Z poważaniem

Prezes ROD
/-/ Krystyna Ziemlewicz

Sekretarz ROD
/-/ Jadwiga Ciastkowska

Płock, 9 maja 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Współpraca” w Łomiankach
Szanowny Pan
Bronisław KOMOROWSKI
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku.

skiej przez grupę parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, a w konsekwencji zniesienia ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych.
Prawo i Sprawiedliwość, z uporem godnym lepszej
sprawy, w sposób świadomy i celowy, od dłuższego czasu, dąży do unicestwienia ponad 100-letniej historii i tradycji polskiego ruchu działkowego, zniszczenia Polskiego
Związku Działkowców, jako społecznej i samorządnej organizacji pozarządowej mającej charakter użyteczności
publicznej.

W imieniu ponad 640-tu członków Polskiego Związku
Działkowców, którzy wraz ze swoimi rodzinami stanowią
blisko dwutysięczną grupę, głównie mieszkańców Warszawy – uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego
użytkowników działek Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Współpraca” w Łomiankach, odbywającego się dnia 16
maja 2009 roku, wyrażają na ręce Pana Marszałka zdecydowany protest przeciwko uchwaleniu projektu ustawy
o ogródkach działkowych złożonego do laski marszałkow83

Proponowana ustawa, to projekt aktu, który ewidentnie
narusza święte prawa Konstytucji do samoorganizacji
obywateli w społeczne organizacje i ich niewzruszalności
jako bytu prawnego.
Uwłaszczenie działkowców będące, dla posła Andrzeja
Dery – autora projektu, główną ideą proponowanych rozwiązań, to nic innego jak prosta droga do rozwiązywania
istniejących ogrodów, znacjonalizowanie majątku Związku, przekazania władczości w ręce urzędników administracji państwowej i samorządowej, w tym suwerennego
prawa do zakładania – na zasadach wspólnot, ogrodów
nowych.
Nie bez znaczenia dla interesu obecnych i ewentualnie
przyszłych działkowców pozostają proponowane zasady
nabywania prawa własności do gruntu oraz sposób ponoszenia kosztów związanych z wymaganą procedurą postępowania. Dla znakomitej większości użytkowników
działek są to rozwiązania nie do przyjęcia, godzą w ich in-

teres społeczny, nie uwzględniają realnych zdolności finansowych.
Uprawniona staje się opinia, iż przedłożony projekt
ustawy, z racji interesów ekonomicznych i gospodarczych
poszczególnych władz samorządowych, to otwarcie drogi do arbitralnej likwidacji ogrodów i komercjalizacji ich
gruntów dla obrotu gospodarczego.
Żenująco ułomna jest też wartość projektu z punktu widzenia jego wewnętrznej spójności formalno-merytorycznej, obowiązujących zasad legislacyjnych i elementarnej
logiki przy tworzeniu aktów prawnych.
Uwzględniając jedynie niektóre, wskazane aspekty projektowanego aktu i wynikające implikacje, upoważniają
nas do podtrzymania sprzeciwu wobec jego skierowania
do prac parlamentarnych i uchwalenia. Opowiadamy się
jednoznacznie i niezmiennie za zachowaniem ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych.

Prezes Zarządu ROD „Współpraca”
/-/ Adam Wojtasiewicz

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Daniela Kaniewska

Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczego
/-/ Elżbieta Zielińska
Łomianki, 16 maja 2009 r.

Do wiadomości:
Pan Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu
Pan Donald Tusk – Prezes Rady Ministrów
Pan Waldemar Pawlak – Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
Pan Grzegorz Napieralski – Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Walne Zebranie ROD „Promyk” w Zamościu
Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców
PROTEST
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „PROMYK” w Zamościu
z dnia 26.04.2009 r.
Walne Zebranie w ROD „Promyk” w Zamościu reprezentujące środowisko liczące 505 działkowców wraz z rodzinami protestuje przeciwko kolejnym próbom ingerencji
w wewnętrzne życie członków PZD, ogólnopolskiej organizacji o ponad stuletniej tradycji.
Wiadome jest politykom i władzom państwowym, że
Polski Związek Działkowców zrzesza głównie emerytów
i rencistów pragnących w spokoju i odrobinie radości

z użytkowania działek spędzić resztę swego życia. Tego
władza państwowa nie jest w stanie w inny sposób zapewnić tej grupie społecznej, stanowiącej jednocześnie znaczący elektorat.
Protestujemy zatem przeciwko złudnym, podstępnym
obietnicom uwłaszczeniowym, których rzeczywistym celem jest wywłaszczenie dotychczasowych działkowców
i umożliwienie grupom interesów przejęcie ich gruntów
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i mienia związkowego, będącego dorobkiem przez dziesięciolecia członków tej organizacji.
Panowie politycy próbami uwłaszczeniowymi udowadniacie, że stoicie po stronie ludzi bogatych i lobbujecie
skrycie na rzecz osób pragnących przejęcia dorobku Polskiego Związku Działkowców.
Jednocześnie też manipulujecie umysłami środowiska
społecznego, w trosce o własne intratne posady lub pozycję polityczną własnego ugrupowania, gdyż kolejne inicjatywy Panów pojawiają się przed każdymi ważniejszymi wyborami. Zebrani tu dziś protestujemy przeciwko zamiarom zniszczenia Ustawy z 08.07.2005 r. o Ro-

dzinnych Ogrodach Działkowych, uchwalonej w demokratycznym państwie.
Panowie politycy, chcecie tym udowodnić, że nic dla
Was nie znaczy wielowiekowa rzymska zasada – będąca
podstawą każdego prawa – że prawa ustanowionego należy dotrzymywać. Chcecie udowodnić, że nic dla Was nie
znaczy fakt, że w 15 krajach UE istnieją związki działkowców i korzystają ze wsparcia i ochrony państwa. Polska jest wyjątkiem w tej dziedzinie, gdzie od 20 lat władza
państwowa i politycy niektórych ugrupowań walczą
z działkowcami, emerytami i rencistami, których winna
otaczać kuratelą.

Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczego
/-/ mgr Zygfryd Bielecki

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Stanisław Parafiniuk

Zamość, 26 kwietnia 2009 r.

Walne zebranie postanawia, by treść niniejszego protestu przesłać do:
1. Pan Bronisław Komorowski – Marszałek Sejmu RP,
2. Pan Zbigniew Chlebowski – Przewodniczący Parlamentarnego Klubu PO,
3. Pan Przemysław Gosiewski – Przewodniczący Parlamentarnego Klubu PiS,
4. Pan Wojciech Olejniczak – Przewodniczący Parlamentarnego Klubu SLD,
5. Pan Stanisław Żelichowski – Przewodniczący Parlamentarnego Klubu PSL,
6. Pan Poseł Andrzej Dera,
7. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców

ROD „Ceramik” we Włocławku
Pan
Marszałek Sejmu
Bronisław Komorowski
Przepełnieni goryczą działkowcy protestują przeciwko projektowi PiS, zapowiadanemu, jako uwłaszczenie
działek.
Projekt ten jest fikcją! Nie przyznaje on własności, lecz
zakłada złożenie wniosku o sprzedaż.
Twórcom projektu ustawy (PiS) chodzi o likwidację Samorządowego Stowarzyszenia PZD i likwidację ogrodów
działkowych w Polsce, które istnieją od ponad 100 lat.
Projekt PiS pozbawia działkowców możliwości decydowania o swoich ogrodach. Zamiast zarządów, będą likwidatorzy i wytypowani etatowi urzędnicy ogrodowi
opłacani przez działkowców.
PiS chce pozbawić nas naszego mienia i zagarnąć majątek PZD, który tworzyli wszyscy działkowcy z własnych
składek.
Niewielu działkowców będzie stać na wy ku pienie działek, nie będzie stać bezrobotnych, rencistów, emerytów i

najniżej uposażonych. Projekt PiS zniszczy ogrody wprowadzając w nich „bezrząd”. Projekt komercjalizuje działki, które przestaną służyć ludziom najuboższym.
Ponadto projekt PiS nie gwarantuje w żaden sposób nabycia działki na własność!
PiS doprowadza do faktycznej likwidacji ogrodów
działkowych i świadomie wprowadza wszystkich w błąd.
Działkowcy są przekonani, że projekt PiS nie uwłaszcza
działkowców tylko ich wywłaszcza z działek. Dąży do zlikwidowania większości ogrodów działkowych oraz uchylenia ustawy ROD i rozwiązania PZD.
Ogrody zostaną bez zarządzania, opieki i możliwości
funkcjonowania ROD.
Projekt PiS nie zabezpiecza nam prawa do rozporządzania mieniem, które zgromadziliśmy jako działkowcy:
dziadkowie, ojcowie i dzieci. W tej ustawie nie chodzi
o dobro nas działkowców, lecz o likwidację Polskiego
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Związku Działkowców i przejęcie gruntów dla kogoś wartościowszego. Są one łakomym kąskiem, na który czekają w kolejce liczni inwestorzy i deweloperzy. Projekt PiS
jest sprzeczny i niezgodny z wieloma zapisami w propo-

nowanej ustawie z Konstytucją RP. To czy ogrody będą
funkcjonowały w przyszłości w obecnej wersji, zależy od
naszych starań, działkowców w całej Polsce
/-/ Wiesław Górecki
Podpisy działkowców „Ceramik”
/-/ 20 podpisów

Włocławek, 25 maja 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Pokój” we Wrocławiu
UCHWAŁA Nr 9/2009
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „POKÓJ” we Wrocławiu
z dnia 26.04.2009 r.
Stanowisko ROD „POKÓJ” we Wrocławiu w sprawie
projektu ustawy o ogrodach działkowych, złożonego
w Sejmie przez PiS w dniu 23.03.2009 r. Poniższa petycja
będzie odczytana na walnym zebraniu w dniu 26.04.2009 r.
razem ze sprawozdaniem rocznym Zarządu ROD „POKÓJ” i przesłana do Pana Prezydenta RP, Pań i Panów
Marszałków Sejmu i Senatu RP, Premiera Rządu RP, Przewodniczących Klubów Ugrupowań Politycznych PO,
PSL, SLD i PiS, Posłów i Senatorów.
Rodzinny Ogród Działkowy „Pokój” we Wrocławiu
zwraca się z uprzejmą prośbą o niedopuszczenie przez
Klub Parlamentarny PiS projektu ustawy „O ogrodach
działkowych”, złożonego przez Pana posła wnioskodawcę
Andrzeja Derę oraz przekazanie ugrupowaniom politycznym protestu przeciwko działaniom posłów Prawa i Sprawiedliwości, zmierzającym do uchwalenia ww. ustawy.
Panie i Panowie, Ci, którzy głoszą IV RP mienią się dobroczyńcami „prawa i sprawiedliwości”, stają się zmorą
łamania prawa, zgodnie z prawem. Przedstawiony projekt
ustawy ma na celu unicestwienie dwustuletniej tradycji
ogrodów działkowych i uwłaszczenie majątku Związku,
a w rzeczywistości jego grabież. Gdzie jest ta prawda,
sprawiedliwość, którą mydli się nam oczy. Naszym zdaniem w projekcie ustawy o ogrodach działkowych, autorstwa posłów PiS, nierealne do spełnienia, jak i niezgodne
z konstytucją są m.in. następujące punkty:
– art. 1, według którego w ogrodach działkowych będą
właściciele i użytkownicy działek, przecież ani najem, ani
dzierżawa nie dają żadnych uprawnień działkowcom, ponieważ cała ustawa tylko o nich mówi, nie zapewniając
im podstawowych praw do dysponowania „daną” im nieruchomością;
– potwierdza to art. 2, zgodnie z którym, ubodzy działkowcy – przede wszystkim emeryci, których po dwóch latach od wejścia w życie ustawy nie będzie stać na wykup
gruntu – stracą działki jak i prawo do ich użytkowania
głównie na rzecz gmin i dawnych przedsiębiorstw, które

mocą ustawy o PZD z dnia 6 maja 1981 roku przekazały
tereny ogrodów w wieczyste użytkowanie Związkowi,
a także na rzecz obecnych prawnych właścicieli tych gruntów. Oczywiste jest też, że proponowane powierzchnie
uwłaszczonych działek (600 m2, a za zgodą gminy do
1500 m2) jednoznacznie wskazują ich przeznaczenie pod
budownictwo jednorodzinne. Mówi się o uwłaszczeniu
działek, ale która gmina miejska po upływie terminu
dwóch lat pozwoli ubogim działkowcom na wykup za
przysłowiową złotówkę działek będących jej własnością
a które to działki w większości leżą na terenach przeznaczonych mocą miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego pod inwestycje komercyjne bądź budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne. Po pierwsze tylko
bezkresna naiwność pozwoliłaby wierzyć w to, że gminy
i właściciele gruntów nie wykorzystają takiej okazji do zyskownego ich zbycia zamożnym prywatnym inwestorom,
zwłaszcza jeśli projekt omawianej ustawy nie zabezpiecza w pełni interesu działkowców, a jedynie odwleka
o dwa lata agonię idei ogrodów i utratę dorobku nieraz
wielu pokoleń z nich korzystających. Proponowana ustawa w żadnej mierze nie broni interesów działkowców,
przeciwnie depcze ideę rodzinnych ogrodów jak i prawa
do ich użytkowania, które niegdyś Państwo zagwarantowało obywatelom, a z którego to prawa korzysta obecnie
prawie milion polskich rodzin. Po drugie ustawa nie precyzuje ile będą kosztować decyzje o zezwoleniu przydziału na działkę, o udowodnieniu, że to działka tej, a nie innej
osoby, o założeniu księgi wieczystej w sądzie, o projekcie
budowy altany oraz decyzje o płaceniu podatków. W związku z tym, mamy podstawy by sądzić, iż ww. koszty operacyjnie, wynikające z tytułu uwłaszczenia jakie będą musieli ponieść działkowcy, będą kosztami rynkowymi, czyli
będą nie osiągalne dla większości rodzin obecnie użytkujących ogrody w PZD. To kolejny dowód na to, że propagandowy cel ustawy, jakim jest szumne „uwłaszczenie”, to
czysta fikcja, a ustawa to kolejny bubel prawny. Nawet
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gdyby nielicznym działkowcom udało się wykupić tereny,
które zajmują ich ogródki to i tak nie mogliby użytkować
ich inaczej niż przewidują to miejscowe plany zagospodarowania terenu. W tym właśnie miejscu ustawa jest niezgodna z Konstytucją, ponieważ ustala inne przeznaczenie
terenu niż to zapisane w prawie lokalnym jakim jest plan
miejscowy. W tej sytuacji gminy musiałyby, zmienić lub
zaktualizować plany miejscowe, a do tego raczej nie dojdzie, gdyż jest to kosztowny proces, przeprowadzany raz
na kilka, kilkanaście lat. W takiej sytuacji pozostałoby jedynie odsprzedanie uwłaszczonych działek gminom i ich
właścicielom. Ale kto z nich zechce odkupić poszatkowane w ten sposób tereny? Takie ogrody, według wizji proponowanej przez PiS, pozostawione bez prawnej opieki
stowarzyszenia, które broni interesów działkowców, będą narażone na wszelkie zewnętrzne wpływy osób trzecich zmierzające do przejęcia tych gruntów, praktycznie
za bezcen. Kto na tym wszystkim zyska, wszyscy, tylko

nie działkowcy. Wygląda na to, że walczący o te działki
członkowie PiS są licznie wybrani w urzędach i sejmikach, zatem będą pierwszymi, którzy te działki wykupią,
a także ci, którzy są przy władzy. Nasze działki to ładny
kąsek, tak ludzie to widzą. A biedak zawsze będzie biedakiem. Projekt ww. ustawy to zamach na nasz Związek
i ponad dwustuletnią tradycję ogrodnictwa w miastach.
Panie Prezydencie RP, Panie i Panowie Marszałkowie
Sejmu i Senatu RP, Panie Premierze Rządu RP, Przewodniczący Klubów Ugrupowań Politycznych PO, PSL, SLD
i PiS, Posłowie i Senatorowie, uprzejmie prosimy o nie
głosowanie za przyjęciem „Projektu ustawy o Ogrodach
Działkowych”, ponieważ godzi ona w interesy maluczkich, choć stanowiących znaczną część polskiego społeczeństwa.
My, Działkowcy, Zarząd i Instruktorzy SSI, będziemy
Wam wdzięczni.
W imieniu działkowców

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Zastępca Prezesa
/-/ Waldemar Mieszkowski

Prezes Zarządu, Instruktor Krajowy ROD im. „Pokój”
/-/ Tadeusz Netczuk

Wrocław, 26 kwietnia 2009 r.

Otrzymują:
Prezydent RP
Premier Rządu RP
Marszałek Senatu PO
Marszałek Senatu PiS
Pan Cimoszewicz Poseł Senatu SLD
KR PZD; OZ PZD

Zarząd ROD „Zagaje” w Elblągu
Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
W imieniu działkowców Zarząd ROD „Zagaje” w Elblągu stanowczo protestuje przeciwko zgłaszaniu pod obrady Wysokiego Sejmu RP projektu ustawy dotyczącego
rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku
Działkowców. Projekt ustawy zgłoszony w imieniu PiS
przez posła Andrzeja Derę jest kolejną próbą ingerencji w
rodzinne ogrody działkowe jak i samorządną organizację,
jaką jest Polski Związek Działkowców. W chwili obecnej

obowiązuje i doskonale się sprawdza Ustawa z dn.
8.07.2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Twierdzimy, że projekt PiS-owski jest tylko „przedwyborczą
kiełbasą” obiecywaniem „gruszek na wierzbie” mający na
celu zyskanie popularności i głosów przed wyborami do
Europarlamentu. Rozwiązania proponowane w projekcie
ustawy, jeżeli weszłyby w życie, obciążałyby działkowców dodatkowymi kosztami jak np. opłaty sądowe, po87

miary i opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz wieloma innymi i wcale nie gwarantowałoby to otrzymania
na własność działki za 1% wartości, tak jak to obiecuje
projekt PiS-u.
Pragniemy też zwrócić uwagę Pana Marszałka, że działkowcami w większości są ludzie starsi, którzy najlepsze
lata swojego życia oddali Ojczyźnie podczas swojej aktywności zawodowej, a teraz dla nich i ich rodzin działka
jest miejscem wypoczynku w otoczeniu przyrody, jak też
często bywa, źródłem dodatkowego dochodu do skrom-

nej emerytury czy renty. Szanowny Panie Marszałku, kuriozum w projekcie ustawy zgłoszonym przez PiS jest likwidacja Polskiego Związku Działkowców – organizacji
działającej legalnie, zarejestrowanej i posiadającej numer
w KRS oraz nacjonalizacja jego majątku. Już sam projekt
ustawy urąga sprawiedliwości a co dopiero ustawa jeżeli
zostałaby przyjęta przez Wysoką Izbę. Panie Marszałku!
Prosimy by Sejm RP, reprezentant Narodu, a więc i nas
– działkowców nie psuł tego co jest dobre tzn. nie zmieniał ustawy z dn. 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach
działkowych i pamiętał „że lepsze jest wrogiem dobrego”.
Z poważaniem
V-ce Prezes Zarządu ROD „ZAGAJE”
/-/ Jan Pawłowski

Elbląg, 5 maja 2009 r.

Zarząd ROD „Słonecznik” w Lubinie
Marszałek Sejmu
p. Bronisław Komorowski
Dotyczy: Projektu ustawy o ogrodach działkowych /Druk nr 1886/
zieleni, a także miejscem wypoczynku dla mieszkańców,
miejscem spotkań i spacerów. Projekt likwidacji Polskiego
Związku Działkowców traktujemy jako próbę rozbicia
struktur naszej organizacji i dorobku naszego i naszych rodziców. Ma na celu również pozbawienia działkowców
ochrony prawnej i co za tym idzie wywłaszczenie nas z naszych ogrodów. Mamy nadzieję, że projekt ustawy PiS zostanie odrzucony przez parlamentarzystów jako sprzeczny
z Konstytucją RP, także krzywdzący działkowców.

Zarząd ROD „Słonecznik” w Lubinie działając w imieniu działkowców i swoim stanowczo sprzeciwia się projektowi ustawy autorstwa PiS, która w swoich założeniach
podejmuje kolejną próbę pozbawienia nas naszych ogrodów działkowych, a tym samym części działkowców dorobku życia.
Ogrody działkowe w większości miast są swoista oaza

Prezes Zarządu
/-/ Jadwiga Chruściak
Lubin, 16 maja 2009 r.
– Pismo o tej samej treści przesłane zostało do: Przewodniczących Klubów Parlamentarnych Wojciecha Olejniczaka,
Jarosława Sellina, Stanisława Żelichowskiego, Jarosława Kalinowskiego, Jerzego Szmajdzińskiego,
Zbigniewa Chlebowskiego oraz Marszałka Senatu Pana Bogdana Borusewicza.

Zarząd ROD „Azalia” w Łodzi
Szanowny Panie Marszałku.
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Azalia”
w Łodzi wyraża swoje zaniepokojenie i sprzeciw w od-

niesieniu do projektu ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwość z dnia 23 marca 2009 r.
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Projekt ustawy jest kolejną próbą likwidacji Polskiego
Związku Działkowców i Rodzinnych Ogrodów Działkowych, chodzi o zlikwidowanie samodzielnej, samorządnej, niezależnej organizacji społecznej. Ustawa PiS
zmierza do zabrania działkowcom tego, na co przez wiele lat pracowały pokolenia działkowców zagospodarowując tereny, budując ogrody zieleni spokoju i szczęścia.
Ogrody mają swoją historię i ponad 100-letnią tradycję.
PiS nie może burzyć tego, co jest sprawdzone, ogrody
niech zostawią samym działkowcom i ich organizacji PZD
uznanej w całej Europie.
Kolejne próby zmierzającej do likwidacji Związku mówimy stanowczo – NIE.

Nie pozwolimy, aby zmieniono naszą ustawę z 8 lipca
2005 roku, która dobrze służy działkowcom, ogrodom
i Związkowi.
Popieramy stanowisko Krajowej Rady PZD wypełniającym wolę członków PZD przeciwko wszelkim zmianom
obowiązującej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Obecną ustawę popiera ponad 614 tys. działkowców.
Mamy nadzieję że Sejm RP odrzuci projekt ustawy autorstwa PiS w całości. Liczymy na mądrość posłów i Pana Marszałka Sejmy RP.
Z wyrazami szacunku
Zarząd ROD „Azalia”
Prezes
/-/ Czesław Just

Łódź, 11 maja 2009 r.

ROD im. Kosynierów Gdyńskich w Elblągu
Pan
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa
Szanowny Panie Marszałku
W ciągu niewielu ostatnich lat nasza społeczność skupiająca członków i rodziny Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Kosynierów Gdyńskich w Elblągu jest niepokojona chorymi pomysłami Klubu Parlamentarnego
Prawa i Sprawiedliwość wyrażonymi w projekcie ustawy
o ogrodach działkowych. Projekt zakłada likwidacje Polskiego Związku Działkowców, zawłaszczenie majątku
Związku, jakieś uwłaszczenie i organizację ogrodnictwa
od podstaw. To jest chory pomysł. Nasz ogród jest reprezentatywny dla całego ogrodnictwa działkowego. Ponad
siedemdziesiąt procent członków ogrodu stanowią renciści i emeryci, osoby bardzo stare, często niesprawne.
W długim życiu nie dorobili się domów poza miastem,
wygodnych daczy nad jeziorami i morzem. Mieszkają w
blokach. Żyją nader skromnie. Działka to dla nich drugi
dom, życie, wypoczynek i rekreacja, oderwanie od blokowiska, własne kwiatki i warzywa. Działkowcy wszystko
co mamy zbudowali własnymi siłami, a więc altanki, urządzenia małej architektury, doprowadzili energię elektryczną i wodę, zbudowali Dom Działkowca. Z terenów zabagnionych i zaniedbanych stworzyli świat zieleni, kwiatów i rekreacji. Ogród działa samodzielnie w strukturach
które zabezpieczają mu ochronę prawną, pomoc szkoleniową, wydawnictwa fachowe, jednolity system zarządzania. Ogród stanowi nierozerwalną całość, bez podziału na
właścicieli i dzierżawców. Są proste zasady rozliczeń finansowych. Jednocześnie istnieje u nas świadomość, że
miasto w razie potrzeby może nam zająć część lub całość

terenów pod inwestycje publiczne. W naszym przypadku
będziemy musieli oddać fragment terenu ogrodu pod budowę obwodnicy drogowej. Wiedzą o tym działkowicze.
Wiemy też, że w zamian możemy otrzymać teren zamienny i godziwe odszkodowania za nasadzenia. Oznacza to
zdrowe myślenie i działanie władz miejskich i ogrodów.
Czy trzeba ten ład organizacyjny i społeczny zniwelować
w imię takich urojonych fobii? Nasi działkowicze są zdecydowanie przeciwni niszczeniu tego co dobre, ca dobrze
funkcjonuje. W Polsce w ostatnich latach zniszczono już
zbyt dużo majątku, struktur organizacyjnych, inicjatyw
społecznych. Nie działanie a rodowód organizacji był powodem niszczących działań, są tego liczne przykłady
w Elblągu i poza Elblągiem. PiS obiecuje działkowcom
uwłaszczenie. To jest obłędny pomysł. W praktyce nastąpi odesłanie większości działkowców na cuchnące przyblokowe podwórka, do oglądania w telewizorze pięknego
świata lub przez okno mknących samochodów. W ogrodach powstanie szachownica działek uwłaszczonych
i dzierżawionych. Własnościowe będą się powiększać, ale
rzadko będą uprawiane. Ich właściciele będą traktować je
jako majątek. Ogrody dziś są wizytówką zadbanych i ładnie zagospodarowanych terenów zielonych. Taki stan jest
wynikiem dobrze zorganizowanych struktur organizacyjnych, jednolitych zasad gospodarowania, systemu egzekwowania obowiązujących wszystkich jednakowych
regulaminów. Nie da się tego utrzymać przy różnych formach własności. PiS chce ogrody wcisnąć w system
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wspólnot mieszkaniowych. Otóż te ostatnie chociaż zarządzają najwyższym dobrem jakim jest mieszkanie, nie
mogą zdyscyplinować lokatorów i właścicieli, tego dowody mamy na osiedlach, a zaległości czynszowe rosną niezwykle szybko. Skoro tak jest w mieszkaniówce, to
wielokroć gorzej będzie gospodarowaniem na działkach.
Działka to nie tylko ziemia. Działka to obowiązek dobrego, estetycznego jej zagospodarowania, wnoszenie
opłat na media i ogólną działalność. Ogród zarówno
w mieście jak i poza miastem powinien być wizytówką
pięknej zieleni, pożądanym miejscem wypoczynku i spacerów. Obecnie struktury organizacyjne i zasady ich działania w tych żądaniach dobrze się sprawdzają Prezentując

Panu Marszałkowi wielkim skrócie opinię naszych działkowców wyrażamy przekonanie, że uczyni Pan wszystko, aby propozycje zawarte w projekcie PiS dotyczące
zawłaszczenia majątku Związku i likwidacji działającej
dobrze organizacji, w Wysokim Sejmie nie uzyskały mocy prawnej. Projekt ustawy jest zamachem na ludzi wymagających szczególnej troski najwyższej władzy
w Państwie. Pan tę władzę reprezentuje. Dlatego z Panem
dzielimy się niepokojami, troską o innych i liczymy nie
tylko na zrozumienie, ale także na niedopuszczenie do
uchwalenia aspołecznej, szkodliwej dla ludzi zniszczonych pracą schorowanych – ustawy według projektu PiS.
Z wyrazami szacunku
/-/ Eugeniusz Krystkiewicz

Elbląg, 10 maja 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Stokrotka” w Świdnicy
Marszałek Sejmu
Pan Bronisław Komorowski
APEL
Walnego Zebrania ROD „Stokrotka” w Świdnicy
do Marszałka Sejmu
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stokrotka” w Świdnicy zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 10.05.2009 r., po zapoznaniu się
z projektem Ustawy o ogródkach działkowych druk nr 1886,
wyrażają stanowczy sprzeciw wobec nowego projektu ustawy, ponieważ narzuca duże koszty dla działkowców na
utrzymanie Ogrodu, zatrudnienie olbrzymiej liczby płatnych
urzędników w Ogrodzie jak i gminie, i nie zapewnia egzystencji Ogrodów – nie jest możliwy wykup ziemi.
Ponadto nacjonalizacja majątku PZD a więc i naszego
przez likwidację samorządnej, samofinansującej organizacji PZD jest niczym nieuzasadniona i nie konstytucyjna.
Czysto polityczne cele, narażają działkowców na groźbę utraty dotychczas nabytych praw, zagwarantowanych
w ustawie, i mamy moralne prawo występowania w obronie Związku i ogrodnictwa działkowego w Polsce. Pro-

jekt tej ustawy nie był konsultowany z PZD, co zakrawa
na arogancję jej autorów i popleczników.
Mamy dobrą Ustawę z 8 lipca 2005 r., która w sposób
prawidłowy i zgodny z oczekiwaniem działkowców zapewnia funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych. Ustawa ta była konsultowana z całym społeczeństwem działkowców i jest dobra, a prawa nabyte są chronione przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Nie
oczekujemy żadnych nowych projektów, ani rozwiązań
prawnych służących drobnej garstce sfrustrowanych działaczy (w tym posłów) i osób chcących się dorobić na emerytach, rencistach i biedniejszej części społeczeństwa.
Dlatego domagamy się od Posłów i Klubów Parlamentarnych o wzięcie pod uwagę stanowiska działkowców i odrzucenie nowego projektu ustawy o ogrodach działkowych.
Podpisali

Szanowny Panie Marszałku!
Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Marian Kuc

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Tadeusz Ponichtera

Świdnica, 10 maja 2009 r.
Otrzymują:
Klub PiS p. J. Kaczyński, Klub SLD p. Olejniczak, Klub PO p. Chlebowski Klub PSL p. Żelichowski
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ROD „Gródek” w Radkowie
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Gródek” w Radkowie jesteśmy zaniepokojeni kolejnymi
próbami likwidacji Polskiego Związku Działkowców, w
tym rodzinnych ogrodów działkowych. Niepokoje nasze
w tym zakresie wypływają stąd że Klub Parlamentarny
„Prawo i Sprawiedliwość” złożył w Sejmie RP projekt
ustawy, na mocy której ma zostać zlikwidowany PZD
wraz z jego terenowymi strukturami. Natomiast działkowcy, którzy wyrażą wolę i będą posiadać pieniądze będą
mogli użytkowaną dotychczas działkę nabyć na własność.
Według naszej oceny projekt ten „na siłę” chce nasz
uszczęśliwić w nabyciu użytkowanej działki na własność,
czego my w ogóle tego nie pragniemy. Zawiera on wiele
rozwiązań niekonstytucyjnych, a wręcz przeniesionych
z poprzedniego systemu m. in. w zakresie nacjonalizacji
mienia działkowego. Zapominając przy tym, że w demokratycznym państwie pozbawić można mienia tylko
w drodze wywłaszczenia lub sądownie. Proponowane rozwiązania przez PiS w zakresie opłacania stosownych
kosztów w tym za zarządzanie, spowodują, iż wielu dział-

kowców odstąpi od nabycia działki, choćby za najniższą
cenę, gdyż nie będzie ich na to stać. Aktualnie obowiązująca ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych Jest dla
nas bardzo korzystna i pragniemy, aby nadal obowiązywała. Dlaczego chce się zmienić to co jest korzystne dla
ludzi – działkowców.
My działkowcy – emeryci, renciści i osoby o niskich dochodach w większości z zakładów pracy, które upadły prosimy Pana Marszałka o niedopuszczenie do likwidacji
Polskiego Związku Działkowców, a tym samym i rodzinnych ogrodów działkowych, które stanowią dla nas nie
tylko źródło warzyw i owoców, ale także są miejscem wypoczynku i rekreacji. Nie chcemy, aby nasze ogrody działkowe wyglądały tak, jak nasze byłe zakłady pracy, puste
i zrujnowane, a ich byli pracownicy włóczą się bez celu,
gdyż nie mogą znaleźć pracy. Widocznie PiS pragnie, aby
do nich również dołączyli działkowcy.
Panie Marszałku cieszy się Pan dużym poważaniem
wśród braci działkowej, liczymy, że pomoże nam Pan
w odrzuceniu tego projektu ustawy.
Z działkowym pozdrowieniem Działkowcy
zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.
/-/ 25 podpisów

Radków, 25 kwietnia 2009 r.

Do wiadomości:
Marszałek Sejmu RP
Marszałek Senatu RP
Krajowa Rada PZD

Zarząd ROD „Radość” w Bielawie
Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
UCHWAŁA Nr 10
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Radość” w Bielawie
z dnia 4.04.2009 r.
Działkowcy ROD „Radość” w Bielawie są przeciwni
inicjatywie PiS, która wbrew głoszonym hasłom, zamierza wywłaszczyć działkowców i zlikwidować ogrody

działkowe. ROD „Radość” wyraża swój niepokój i sprzeciw wobec projektu PiS nowej ustawy o samorządnym
ogrodnictwie działkowym.
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Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, która
weszła w życie w dniu 21.09.2005 r. jest dobra, zabezpie-

cza prawa i przywileje działkowców, które jako nabyte są
chronione przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Bielawa, 4 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Włókniarz” w Świebodzicach
Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Włókniarz” w Świebodzicach zgromadzeni na Walnym Zebraniu apelują do Pan Marszałka, a za Pana pośrednictwem
do wszystkich Posłów RP o odrzucenie projektu ustawy
o ogródkach działkowych autorstwa Pan Andrzeja Dery
Posła Prawa i Sprawiedliwości.
Projekt ten przewiduje likwidację Polskiego Związku
Działkowców oraz ogrodów działkowych. A nacjonalizacja majątku PZD to nic innego jak rozgrabienie wspólnego majątku działkowców.
Ogrody działkowe są radością naszego życia. A osiągane z nich pożytki wspomagają budżet domowy. Większość
z nas to emeryci i renciści. Nie stać nas będzie na wykupienie działek na własność ani na utrzymanie etatowych
pracowników nowo powstałych wspólnot ogrodowych.
Ponadto, nie widzimy potrzeby uwłaszczenia. Obecnie

obowiązująca ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych skutecznie zabezpiecza interesy
działkowców oraz zapewnia rozwój rodzinnych ogrodów
działkowych. Dlatego nie oczekujemy żadnych innych
projektów ustaw, a tym bardziej tych które mają na celu
zniszczenie ogrodów działkowych i likwidację Polskiego
Związku Działkowców. Należy podkreślić, że proponowane rozwiązania nie były konsultowane ze środowiskiem
działkowców. Jednak, autor Pan Andrzej Dera na konferencji prasowej w dniu 23 marca 2009 r. określił je jako rewelacyjne rozwiązania dla ogrodów i działkowców.
Projekt powyższej ustawy krzywdzi nas w sposób bardzo dotkliwy. Dlatego apelujemy i prosimy Pana Marszałka, a za Pana pośrednictwem do wszystkich Posłów Sejmu
RP o odrzucenie wyżej wymienionego projektu ustawy
o ogródkach działkowych.

Przewodniczący zebrania
/-/

Przewodniczący Uchwał i Wniosków
/-/

Świebodzice, 24 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Aronia” w Świdnicy
Marszałek Sejmu
Pan Bronisław Komorowski
UCHWAŁA Nr 10/09
Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Aronia” w Świdnicy
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Aronia” w Świdnicy zgromadzeni na dorocznym walnym zebraniu wyrażają swój sprzeciw wobec projektom nowej
ustawy o samorządnym ogrodnictwie działkowym zrze-

szonych w PZD. Mamy dobrą ustawę z dnia 8 lipca 2005 r.
która w sposób prawidłowy i zgodny z oczekiwaniami
działkowców zapewnia działkowcom funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych. Ustawa ta utrzymuje
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wszystkie dotychczasowe prawa i przywileje działkowców, które jako prawa nabyte są chronione przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnia trwałość
rodzinnych ogrodów działkowych. Rozwiązanie prawne
zawarte w tej ustawie były powszechnie skonsultowane
z działkowcami i uzyskały ich akceptację, czego wyrazem
były podpisy ponad 614 tysięcy działkowców złożone pod
projektem ustawy. Mając dobrą ustawę nie oczekujemy

żadnych nowych projektów, żadnych nowych rozwiązań
prawnych tym bardziej takich które niosą w sobie zniszczenia ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców.
Ogrody działkowe, których rodowód sięga w Polsce 110
lat nie powinny podlegać zawirowaniu politycznym, od
których zależeć będą dalsze ich losy.
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Świdnica, 24 kwietnia 2009 r.
Otrzymują:
1. Klub PiS p. J. Kaczyński
2. Klub PO p. Chlebowski
3. Klub PSL p. Żelichowski
4. Klub SLD p. Olejniczak

Walne Zebranie ROD im. Stanisława Staszica w Bielawie
UCHWAŁA Nr 1
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. St. Staszica w Bielawie
z dnia 24.04.2009 r.
Członkowie ROD im. St. Staszica w Bielawie na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, po zapoznania się z projektem Ustaw o ogrodach działkowych autorstwa Prawa
i Sprawiedliwości podjęli następującą Uchwałę:
Członkowie ROD nie oczekują żadnych nowych ustaw,
tym samym likwidacji Polskiego Związku Działkowców
oraz nacjonalizacji jego majątku, który został wypracowany przez dziesiątki lat i pokoleń działkowców.
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach
działkowych, która weszła w życie 21 września 2005 ro-

ku jest Ustawą dobrze zabezpieczającą prawo własności
do tego co znajduje się na działkach. Projekt Prawa i Sprawiedliwości nie gwarantuje działkowcom żadnych realnych uprawnień ani praw własności, a tylko zmierza do
wywłaszczenia działkowców i likwidacji ogrodów działkowych. Stanowczo sprzeciwiamy się zamiarom likwidacji Polskiego Związku Działkowców, Związku z ponad
stuletnią tradycją, który do tej pory bardzo skutecznie broni praw działkowców oraz polskie ogrody działkowe.

Przewodniczący Zebrania
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Ryszard Tomaszewski

Bielawa, 24 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD im. XXX-lecia w Pełczycach
STANOWISKO
Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. XXX-lecia w Pełczycach podjęte
na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w Pełczycach
w dniu 30.04.2009 r.
w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa posłów PiS
My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.
XXX-lecia w Pełczycach zgromadzeni w dniu 30 kwiet-

nia 2009 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzeniu w życie projek93

tu ustawy ogrodach działkowych autorstwa posłów PiS.
Z przeprowadzonej przez nas analizy zgłoszonego przez
posłów PiS projektu ustawy wynika, że dąży ona do likwidacji PZD, uchylenia ustawy o ROD, przejęciu majątku PZD przez Państwo, podporządkowania ogrodów jako
wspólnoty gminom. My, działkowcy biorący udział
w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym zdecydowanie
sprzeciwiamy się nieustającym atakom na nasz Związek.
Popieramy Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców i podejmowane przez nią działania mające na celu
obronę naszego wspólnego dobra jakim są nasze ogrody.

Wszystkim tym, którzy chcą zniszczyć Polski Związek
Działkowców – mówimy głośno – Nie pozwolimy. My
działkowcy zawsze będziemy stać w obronie naszego
Związku i nigdy nie zezwolimy na działania zmierzające
do jego likwidacji i naszych Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W/w stanowisko zostało przyjęte przez aklamację przez ogół zebranych bez głosów sprzeciwu.
Walne Zebranie Sprawozdawcze zobowiązało Zarząd
ROD do przesłania ww. stanowiska do zarządu Okręgu
PZD w Szczecinie w jak najszybszym terminie.

Prezes
/-/ Krzysztof Jędrzejczyk

Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczego
ROD im. XXX-lecia w Pełczycach
/-/ Tadeusz Rzekiecki

Pełczyce, 30 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Dolinka” we Wrocławiu
Marszałek Sejmu RP
Pan Bronisław Komorowski
APEL
Walnego Zebrania ROD „Dolinka”
z dnia 25.04.09 r.
Walne Zebranie (poparte podpisami) apeluje by projekt
PiS-u o ogrodach działkowych o nr 1886 – który trafił do
Laski Marszałkowskiej nie zyskał poparcia parlamentarzystów RP.
Uważamy, iż jest to projekt przeciw ludziom, nie tylko
starszym, ale także młodym, wielodzietnym małżeństwom
o rożnych opcjach politycznych, którzy ostatnimi czasy są

bardzo zainteresowani działkami (21 osób młodych w naszym ogrodzie przejęło działki po ludziach wiekowych
w 2008 roku). A wiec wyraźnie widać, że dorobek działkowców, nie może być zbezczeszczony a młodzi chcą kontynuować 100-letnia tradycje ruchu działkowego. Uważamy, że wniosek jest nie konstytucjonalny, jest zamachem
na prawa polskich działkowców zrzeszonych w PZD.

Prezes
/-/ Magdalena Zybura

Przewodniczący Zebrania
/-/ J. Nowak

Wrocław 15 maja 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Związkowiec” w Miastku
STANOWISKO
członków ROD „Związkowiec” w Miastku podjęte na Walnym Zebraniu
w dniu 08.05.2009 r.
wobec projektu ustawy PiS
Zarząd i działkowcy wyrażają głęboki sprzeciw wobec
złożenia do Sejmu RP projektu ustawy o ogrodach działkowych, ponieważ przedstawiony projekt w sposób oczywisty i jednoznaczny prowadzi do unicestwienia w Polsce

rodzinnych ogrodów działkowych i do uchylenia powszechnie akceptowanej i sprawdzonej w praktyce ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Dogłębna analiza zgłoszonego projektu ustawy PiS ujawnia jego praw94

dziwe oblicze w postaci likwidacji PZD, uchylenia ustawy
o ROD, przejęcia majątku PZD przez Państwo, podporządkowania ogrodów jako wspólnoty gminom. Obala
całkowicie obowiązujący porządek prawny, co grozi anarchią, dezorganizacją i rozbiciem funkcjonujących ogrodów, a wszystko to ma ułatwić przejęcie gruntu przez
osoby zamożne i lepiej sytuowane.
Projekt należy odrzucić we wstępnym etapie procedowania, by nie mącić ludziom w głowach i nie nęcić obietnicami, bowiem taki stan nie – służy rozwojowi ogrodów

i interesom samych działkowców, którym potrzeba spokoju i stabilizacji.
Uważamy, że poparcie takiego projektu przyniesie tylko krzywdę działkowcom i ogrodom działkowym, które
dobrze służą całemu społeczeństwu polskiemu.
Nie dajmy się zmanipulować obietnicami tylko sami
wyciągnijmy właściwe wnioski.
Razem połączeni i zintegrowani obronimy i utrzymamy
nasze ogrody, co wykazaliśmy już przez kilka ostatnich
lat.

Przewodniczący Zebrania
/-/ Zygmunt Kaczmarek

Prezes
/-/

Miastko, 8 maja 2009 r.

ROD „Zwycięstwo” w Piławie Górnej
Szanowny Pan
Marszałek Sejmu RP
Kancelaria Sejmu
My członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Zwycięstwo” w Piławie Górnej po zapoznaniu się z nowym projektem ustawy o ogrodach działkowych złożonym przez posłów PiS w sprawie o powszechnym
uwłaszczeniu, protestujemy przeciwko takiemu prawu.
Uważamy, że realizacja proponowanych przepisów spowoduje likwidację ogrodów działkowych. Nie tego oczekujemy od uwłaszczenia.
Chcemy zachować ogrody działkowe, jako całość by nadal służyły nam wszystkim, gdyż wspólnie je budowaliśmy, wspólnie je utrzymujemy i wspólnie nimi zarządzamy.
Protestujemy przeciwko burzeniu organizacji Polskiego
Związku Działkowców i Rodzinnych Ogrodów Działko-

wych w wolnej Polsce. Protestujemy przeciwko niszczeniu organizacji ogrodnictwa działkowego o ponad 100-letniej historii i tradycji dla doraźnych celów politycznych.
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest gwarantem naszych uprawnień,
przywilejów i jesteśmy przeciwni jakimkolwiek próbom
zmiany lub uchylenia ustawy.
W związku z tym zwracamy się z apelem do Posłów PiS
nie niszczcie naszych ogrodów działkowych, które nam
wszystkim dobrze służą.
W pełni nadziei zwracamy się do Pana Marszałka i Posłów dobrej woli o spowodowanie odrzucenia projektu
ustawy o ogrodach działkowych ponownie złożonym
przez PiS.
Wierzymy w dobro Parlamentu.
Z wyrazami szacunku
Działkowcy Ogrodu „Zwycięstwo” w Piławie Górnej
/-/ 32 odręczne podpisy

Piława Górna, 7 maja 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Gaj” we Wrocławiu
STANOWISKO
Walnego Zebrania ROD „Gaj” we Wrocławiu
My działkowcy ROD „Gaj” we Wrocławiu zebrani na
Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 25 kwietnia

2009 roku, podjęliśmy jednoznaczne stanowisko przeciwko projektowi ustawy o ogrodach działkowych, złożone95

go w sejmie RP przez Prawo i Sprawiedliwość w dniu
23 marca 2009 roku.
Zwracamy się do Pana Marszałka z gorącą prośbą o odrzucenie w/w projektu ustawy w pierwszym czytaniu.
Uważamy, że przedmiotowy projekt ustawy ma wiele
wad, nieprawidłowości, niezgodności z Konstytucją RP,
jest kolejnym beznadziejnym chwytem dla wyborców
przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Autorom projektu nie chodzi o dobro działkowców lecz
o likwidację istniejącej Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 r.
oraz likwidacji organów PZD, stojących na straży ww.

ustawy i istnienia wielu zagrożonych ogrodów. Dla pełnego zrozumienia sprawy informujemy, że władze naszego miasta Wrocławia nie ujęły około 90% ogrodów w planach zagospodarowania przestrzennego. W przypadku likwidacji ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 r. każda inna
ustawa a szczególnie proponowany projekt PiS zmierza
do całkowitej likwidacji tych ogrodów. Uważamy, że czas
zakończyć tę wieloletnią grę o stołki w imię rzekomego
dobra działkowców. Wymagamy trochę szacunku i spokoju, bo przecież działkowcy to przeważnie ludzie spracowani, chorzy pragnący odpoczynku wśród zieleni.
Z poważaniem
za uczestników Walnego Zebrania ROD „GAJ”
we Wrocławiu

Przewodniczący Zebrania
/-/ Piotr Gorzelany

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Tadeusz Przybysz

Prezes
/-/ Mieczysław Chudzio

Bolesławiec, 24 kwietnia 2009 r.

Otrzymują: Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu
Przewodniczący klubów parlamentarnych – SLD, PSL, PiS, PO
Kolegium Prezesów w Bolesławcu

Kolegium Prezesów 16-tu ROD w Bolesławcu
Pan Bronisław Komorowski
MARSZAŁEK SEJMU RP
Kolegium Prezesów 16-tu Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Bolesławcu protestuje przeciwko złożonemu
wnioskowi przez Posła PiS-u Andrzeja Derę z dnia
23.03.2009 r. w sprawie likwidacji Polskiego Związku
Działkowców.
Po raz kolejny Posłowie PiS-u podejmują próbę nieudolnego uwłaszczania działkowców za przysłowiową złotówkę, czynią to po raz kolejny jak w latach ubiegłych.
Proponowane w projekcie zapisy zawierają te same lub
podobne treści jak było we wcześniejszych projektach,
a w tym szereg wewnętrznych niespójności i sprzeczności.
Oferowanie uwłaszczenia użytkowników działek jest
kolejny raz wyłącznie czysto propagandową i polityczną
zagrywką przez ugrupowanie PiS-u.
Panie Marszałku, Panowie Posłowie, nasi Działkowcy
stwierdzają jednoznacznie, że obecna ustawa w pełni zabezpiecza interesy działkowców, jak też przynależność do
PZD w pełni im odpowiada, będziemy ją bronić wszelki-

mi dostępnymi siłami i metodami podejmując do skutku
działania.
Panowie Posłowie prosimy o nienaruszanie naszych nabytych praw jak również należy się liczyć z opinią wyrażana przez rzeszę członków PZD. Lekceważenie ponad
614 tysięcy działkowców i ich rodzin w obronie ustawy
z dnia 08.07.2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych jednoznacznie potwierdza, że powyższa ustawa
w całości nam odpowiada i zabezpiecza nasze ogrodowe
wymagania.
Analizując projekt ustawy złożony przez PiS stwierdzić
trzeba, że posiada ona wiele wad oraz zastrzeżeń co do
zgodności z obowiązującą Konstytucją. Propozycje te są
sprzeczne nie tylko z Konstytucją, ale również z ogólnymi zasadami współżycia.
Uważamy, że inicjatywę PiS-u należy określić jako
przejaw nieodpowiedzialności oraz złej woli, a jej inicjatorzy z pewnością nie mają pojęcia o działalności PZD.
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Zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka oraz posłów o
spowodowanie, iż projekt ten – tak jak i wcześniejsze, uzna-

ny będzie jako szkodliwy, niekonstytucyjny, naruszający zasady prawne demokratycznego państwa i jego obywateli.

Przewodniczący
/-/ Stanisław Andrusieczko

Wiceprzewodniczący
/-/ Jerzy Zając

Bolesławiec, 24 kwietnia 2009 r.
Do wiadomości:
1. Marszałek Senatu
2. Klub Poselski Prawo i Sprawiedliwość
3. Klub Poselski Platforma Obywatelska
4. Klub Poselski Polskie Stronnictwo Ludowe
5. Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej
6. Poseł Andrzej Dyra

ROD „Zagłębie” w Wałbrzychu
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku
Od dwudziestu lat Polski Związek Działkowców jest
prześladowany przez ludzi zajmujących się polityką. Stawiają argumenty, które nie wytrzymują próby czasu.
W końcu zaczynają manipulować prawem i do gotowej
spec ustawy drogowej wprowadza się zapis, który odbiera prawo do odszkodowania za utracone mienie. Nie wiadomo kiedy i przez kogo wprowadzony. Działkowcy i ich
rodziny (jest nas około pięciu milionów) zadają sobie pytanie, dlaczego nas prześladują? Dlaczego nie dają nam
spokoju? Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i to wielkie pieniądze. Nie trzeba było długo czekać 23 marca 2009 r. Prawo i Sprawiedliwość złożyło
projekt ustawy o ogrodach na Konferencji Prasowej. Pan
Poseł Dera wypowiedział tyle niedorzeczności i kłamstw,
które zbulwersowały i zszokowały całe środowisko działkowców i nie tylko. Politycy którzy dążą do rozbicia PZD
mają usta pełne frazesów o wolności, demokracji i sprawiedliwości. A jak to wygląda w rzeczywistości? W imię
czego chcą pozbawić miliony ludzi pomocy socjalnej jaką daje możliwość uprawiania działki w Rodzinnych

Ogrodach Działkowych? Ogrody działkowe powstały na
obrzeżach miast na nieużytkach na wysypiskach śmieci,
na hałdach. Trudno sobie wyobrazić ile trzeba było pracy
i wyrzeczeń, aby z nieużytku powstał kwitnący ogród
przyjazny środowisku. W wielu przypadkach jest to uzupełnienie rodzinnego budżetu w postaci pełnej spiżami na
zimę, a latem zaopatrzenie w świeże owoce i warzywa.
Działkowców nie dziwi, że miasta chcą się rozwijać, sami są mieszkańcami miast, też chcą lepiej mieszkać, mieć
lepsze sklepy, dobre drogi itd. Doskonale reguluje to ustawa z dnia 5 lipca 2005 roku. Działkowcy oddają swoje
ogrody na ważne cele społeczno-użyteczne także na drogi, ale niech się to odbywa w cywilizowany sposób, szanując własność i zapisy ustawy o ROD w obronie której
złożono ponad 600 tysięcy podpisów.
Szanowny Panie Marszałku działkowcy ROD „Zagłębie” w Wałbrzychu ufają, że nie pozwoli Pan na uchwalenie niesprawiedliwego dla działkowców prawa. Gorąco
apelujemy dajcie nam spokojnie pracować na działkach
i cieszyć się nimi.
Z poważaniem
Prezes
/-/ Jan Grobecki

Wałbrzych, 30 kwietnia 2009 r.
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Walne Zebranie ROD im. M. Reja w Bielawie
UCHWAŁA nr 1
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Mikołaja Reja w Bielawie
z dnia 25.04.2009 r.
Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Reja w Bielawie na walnym zebraniu sprawozdawczym po zapoznaniu się z informacjami nowych uregulowań ustawowych dotyczących ogrodów działkowych
nagłaśnianych przez Posłów, szczególnie PiS, stwierdzają, że nie oczekują żadnych nowych ustaw w tym zakresie, a tym bardziej takich które zmierzają do likwidacji
Polskiego Związku Działkowców i Rodzinnych Ogrodów
Działkowych. Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych
ogrodach działkowych, która weszła w życie 21 września

2005 r. jest Ustawą dobrze zabezpieczającą trwałość i rozwój ogrodów działkowych. Ustawa ta zabezpiecza prawa
dla działkowców w tym prawo użytkowania działek i prawo własności do tego co na działkach się znajduje.
Proponowana sprzedaż działek podzieli działkowców.
Sprzeciwiamy się zamiarom likwidacji Polskiego
Związku Działkowców, który do tej pory skutecznie broni i chroni działkowców oraz polskie ogrody działkowe
o ponad 100-u letniej tradycji.

Przewodniczący Zebrania
/-/ Jan Lew

Przewodniczący Komisji Uchwał
/-/ K. Florczak

Bielawa, 25 kwietnia 2009 r.

Zarząd ROD im. Bronisława Wójcika w Łodzi
Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Warszawa
STANOWISKO
Zarządu ROD im. Bronisława Wójcika w Łodzi
w sprawie projektu „ustawy o ogródkach działkowych” autorstwa posła na Sejm RP Andrzeja Dery

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego jw. wykonując dyspozycje Walnego Zebrania z dnia 19 kwietnia 2009 r.
po przeanalizowaniu projektu wyżej wymienionej ustawy
oraz po zapoznaniu się z opiniami specjalistów w tym zakresie oraz naszych 87 działkowców poniżej przedstawia
własne stanowisko w przedmiotowej sprawie:
1) Wyrażamy sprzeciw przeciwko próbie dokonania
zmian w istniejących ustawowych regulacjach prawnych
dotyczących ROD,
2) Uważamy za niedopuszczalne podporządkowanie
ROD gminnym organom samorządowym,
3) Niedopuszczalnym jest w projekcie ustawy znacjonalizowanie majątku Polskiego Związku Działkowców
oraz pozbawienie go prawa wieczystego użytkowania
gruntów,
4) Nieuzasadniona w naszej ocenie jest próba zastąpie-

nia dotychczasowego charakteru ROD instytucją ,,ogrody działkowe”,
5) Nie możemy się zgodzić z próbą zastąpienia dotychczasowego tytułu „użytkownika działki” ROD instytucjami:
• umowy dzierżawy,
• umowy najmu,
6) Nieuzasadniona jest próba zastąpienia dotychczasowych organów ROD organami w dużym stopniu uzależnionymi od samorządów gminnych. Dotychczasowe
organy ROD funkcjonujące o w oparciu o przepisy ustawowe w naszej ocenie oraz ocenie naszych członków
spełniają właściwą rolę i oczekiwania członków PZD,
7) Proponujemy przy tym, aby Pan poseł Andrzej Dera
odstąpił od swojego zamiaru reformowania ROD w Polsce i od tego co jest dobre, sprawdzone i ma 100-letnią
tradycję i zajął się zagadnieniami, które wymagają pilnych
98

rozwiązań dla dobra obywateli RP.
Wyrażamy przy tym nadzieję, że Pan Marszałek i pozostali Posłowie Sejmu RP potraktują poważnie nasze stanowisko w powyższej sprawie i nie dopuszczą do przyjęcia

rozwiązań w sprawie ROD krańcowo odbiegających od
stanowiska opinii dotychczasowych i przyszłych jego
członków.

Sekretarz Zarządu
/-/ Henryk Jastrzębski

Prezes Zarządu
/-/ Teresa Karcz

Łódź, 15 maja 2009 r.
Do wiadomości:
1) Pan Lech Kaczyński – Prezydent RP,
2) Pan Donald Tusk – Premier RP,
3) Pan Andrzej Dera – Poseł na Sejm RP z ramienia PiS,
4) Krajowa Rada PZD,
5) Okręgowy Zarząd Łódzki PZD

ROD im. Jana Mazurka w Poznaniu
Zarząd Okręgowy PZD
Poznań
Z ogromnym zaniepokojeniem i niedowierzaniem przyjmujemy informację o kolejnej próbie zniszczenia w Polsce przez działaczy i posłów PiS, wielkiej idei o znaczeniu
społecznym, jaką jest działalność Rodzinnych Ogrodów
Działkowych.
Nowy projekt ustawy, jaką ma zamiar zaproponować
PiS Sejmowi RP do uchwalenia w tej sprawie jest wyrazem oszołomstwa i nadzwyczajnej arogancji tego ugrupowania politycznego, które dla Rodzinnych Ogrodów
Działkowych nie wykonało dotychczas żadnego nawet
najmniejszego przyjaznego, pozytywnego działania, a cały czas wykazuje tylko niczym nieuzasadnioną wrogość
dla 1,5 milionowej rzeszy działkowców, usiłując doprowadzić do upadku ogrodów rodzinnych w całej Polsce.
Pomysłodawcy tej ustawy nie zapytali nas czy to, co
proponują, może się podobać nam działkowcom i czy
chcemy być uwłaszczeni tak, jak PiS to proponuje.
Proponowana ustawa po dokładnym się w nią wczytaniu, okazuje się być w istocie rzeczy najzwyklejszym
oszustwem roztaczającym przed działkowcami miraż pełnego szczęścia, jeśli zostaną uwłaszczeni tak, jak się to
proponuje. Tylko jednak znikoma część ludzi ulega temu
omamianiu, a reszta zdaje sobie sprawę że poparcie tego
to tylko rozłożona w czasie agonia ROD w całym kraju
i utrata tego, co jest dla każdego działkowca najważniejsze czyli własnej działki. Z projektem proponowanej ustawy zapoznaliśmy naszych działkowców na Walnym Ze-

braniu. Ludzie nie są głupi, rozumieją, że w ten sposób
mogą tylko utracić to do czego są przywiązani od kilku
już pokoleń, bo nasze działki w większości przechodzą
z dziadków na wnuków z ojców na dzieci, bo to są Rodzinne Ogrody Działkowe i z tego my działkowcy jesteśmy dumni, a czego zupełnie nie rozumie PiS, usiłując to
zniszczyć!!! Jakim prawem pytamy!
Jako działkowcy nie życzymy sobie, aby nasza idea
działkowania była upolityczniana czy też by ROD-y były
narzędziem politycznym różnych ugrupowań w rozgrywkach partyjnych. Nie życzymy sobie też, aby uszczęśliwiano nas wbrew naszej woli, nie życzymy sobie, aby
twórcy takich pomysłów z premedytacją oszukiwali nas,
bo my nie damy sobą manipulować, a tym bardziej nie pozwolimy się oszukiwać.
Działkowcy w swoje działki wkładają ogromną pracę,
za którą należy nas szanować i doceniać bo ogrody działkowe to nie tylko uprawa ziemi, to dla milionów ludzi
w Polsce miejsce kulturalnego wypoczynku i kontaktu
z przyrodą.
Dlatego w imieniu całej społeczności ROD im Jana Mazurka, Zarząd zwraca się do Zarządu Okręgowego PZD
w Poznaniu z prośbą o przekazanie do Krajowej Rady
PZD w Warszawie, a za jej pośrednictwem do Marszałka
Sejmu RP naszego protestu i całkowitego potępienia dla
działań PiS. Chcemy, aby Pis-owcy pozostawili cały PZD
w spokoju, bo działkowcy sami sobie potrafią poradzić!!!

Członkowie Zarządu
/-/ 6 podpisów
Poznań, 6 maja 2009 r.
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Prezes
/-/ Mariusz Zieliński

ROD „Przymorze” w Gdańsku
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku
W związku ze złożeniem do laski marszałkowskiej
przez Klub Parlamentarny PiS kolejnego projektu ustawy
o ogrodach działkowych, wnosimy o jego odrzucenie
przez Komisję, lub w pierwszym czytaniu.
Projekt ten - autorstwa posła Pana A. Dery jest wymierzony nie tylko w działkowców, ale narusza wiele norm
prawnych, w tym i konstytucyjnych.
Czyż nie jest działaniem na szkodę działkowców i naruszanie art.2 Konstytucji zmuszanie ich do wykupu użytkowanej działki /pod groźbą jej utraty – a więc wywłaszczenie/ mimo nabytego przez nich w dobrej wierze prawa
do nieodpłatnego użytkowania działki? Czyż nie jest naruszeniem art. 12 i art. 13 Konstytucji ustawowa likwidacja samodzielnej i samorządnej organizacji pozarządowej
jaką jest Polski Związek Działkowców, skoro organizacja
ta w niczym nie naruszyła norm prawnych?
Podobnie nacjonalizacja majątku należącego do samodzielnej organizacji społecznej – majątku wypracowanego

przez jej członków – czyż nie jest naruszeniem Konstytucji?
Nadto użycie w uzasadnieniu ustawy przez jej autora argumentów, że ogrody działkowe nie przeznaczają na rzecz
samorządów „ani procenta od pobieranych od działkowców składek „a więc że samorządy nie mają żadnych korzyści z istnienia ogrodów dowodzi, że świadomie
i celowo mija się on z prawdą bowiem art. 3-5 obowiązującej ustawy o ROD jednoznacznie stanowią, iż ogrody
działkowe stanowią tereny zielone „miast” są urządzeniem
użyteczności publicznej oraz podlegają ochronie przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony przyrody
i ochrony środowiska. Samorządy nie łożą na ich utrzymanie, a tym samym mają korzyści z ich istnienia, gdyż
wszelkie koszty utrzymania zielonych płuc miasta ponoszą działkowcy.
Nas jako działkowców w pełni satysfakcjonuje ustawa
z dnia 8 lipca 2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Zarząd

Prezes Zarządu
/-/ Antoni Chądzyński

Sekretarz Zarządu
/-/ Grażyna Szymczak

Skarbnik
/-/

Gdańsk, 5 maja 2009 r.
Do wiadomości:
1. Pan Premier RP
2. Pan Marszałek Senatu RP
3. Rada Krajowa PZD
4. Zarząd Okręgu w Gdańsku

Działkowcy i Zarząd ROD im. Kopernika w Elblągu
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
My działkowcy i Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Kopernika w Elblągu ul. Dębowa zwracamy się
z apelem o nie poddawanie pod obrady Sejmu RP projektu
ustawy o ogrodach działkowych, złożonej przez posła Andrzeja Derę w imieniu PiS w dniu 23 marca 2009 r. Ten projekt został złożony ze względów politycznych, ponieważ
zbliża się kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego a posłowie PiS poprzez swoje obietnice dotyczące

„uwłaszczenia działkowców”, nacjonalizacji majątku wypracowanego przez działkowców i likwidacji Polskiego
Związku Działkowców, próbuje zdobyć sobie elektorat.
Propozycje PiS są sprzeczne z Konstytucją, gdyż nie tylko zmierzają do likwidacji samorządnej i samodzielnej organizacji społecznej, ale również zmuszają gminy do
sprzedaży swojego majątku za bezcen, co z pewnością zostanie zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego i zablo100

kuje jakiekolwiek uwłaszczenie, podobnie jak to było
z przejmowaniem lokali spółdzielczych.
Według tego projektu autorstwa Dery działkowiec będzie musiał ponieść koszty pomiarów geodezyjnych, koszty sądowe z tytułu założenia i wpisu do księgi wieczystej,
będzie to kwota rzędu tysięcy złotych.
Nas działkowców najbardziej martwi stanowisko, jakie
zajmie rządząca koalicja PO-PSL, gdyż bardzo często
przejmowała ona w przeszłości złe i szkodliwe populistyczne pomysły PiS.

Dotychczasowa ustawa o ROD uchwalona przez Sejm
RP z dnia 8 lipca 2005 roku całkowicie zabezpiecza potrzeby działkowców i określa korzystne dla nich zasady
funkcjonowania ogrodów.
Pozostaje mieć nadzieję, że zgłoszony projekt ustawy
zostanie odrzucony w pierwszym czytaniu, choćby z tego
powodu, że działki stanowią wsparcie socjalne i ośrodek
rekreacji dla ludzi biednych, emerytów, rencistów, ludzi
starszych i schorowanych.
Prezes ROD
/-/ Henryk Augustyniak

Elbląg, 29 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Browar” w Elblągu
STANOWISKO
Uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Browar” w Elblągu
z dnia 18 kwietnia 2009 roku
w sprawie: Projektu ustawy o ogrodach działkowych z dnia 23 marca 2009 roku
Zarząd i działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Browar” w Elblągu po zapoznaniu się z kolejnym projektem ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Pana
Dery stanowczo protestują przeciw wprowadzaniu wszelkich zmian w naszej ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku.
Nowy projekt nie gwarantuje żadnych praw działkowcom, jest kolejnym atakiem na Polski Związek Działkow-

ców. Uważamy, że funkcjonująca struktura organizacyjna
w pełni realizuje założenia, dla których została powołana.
Żądamy wycofania projektu ustawy z Sejmu RP i pozostawienia miliona rodzin działkowych w spokoju.
Wyrażamy stanowczy protest przeciwko niszczeniu rodzinnych ogrodów działkowych i likwidacji Polskiego
Związku Działkowców.
Rodzinny Ogród Działkowy im. M. Reja
Prezes
/-/ Krystyna Grochowska

Elbląg, 18 kwietnia 2009 r.

Zarząd ROD im. M. Reja w Gdyni
Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku.
Zarząd i Komisje Statutowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Reja w Gdyni działające w imieniu
prawie 1400 użytkowników działek z niepokojem przyjmują do wiadomości nową inicjatywę Klubu Parlamentarnego PiS, polegającą na wniesieniu do Laski Marszałkowskiej nowego projektu ustawy o ogrodach działkowych.
Przedstawiający założenia projektu ustawy Poseł Pan
Paweł Dera, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość a jed-

nocześnie członek Polskiego Związku Działkowców określił go jako gwiazdę, która rzekomo w sposób cywilizowany ma uregulować przyszłość ogrodów działkowych
w XXI wieku.
Pan Poseł Dera zapomniał, że sprawę ogrodnictwa
działkowego w Polsce w sposób doskonały powszechnie
akceptowany reguluje Ustawa z 8 lipca 2005 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, która całkowicie zabezpiecza interesy nasze – działkowców i naszych rodzin.
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Najlepszym tego przykładem jest ponad 614 tys. podpisów złożonych przez działkowców i ich sympatyków
w obronie naszej ustawy.
Jesteśmy zdecydowanie przeciwni poczynaniom Klubu
Parlamentarnego PiS, który nie bacząc na stanowiska prezentowane przez działkowców na siłę chce nas uszczęśliwić nowymi a w rzeczywistości od dawna odgrzewanymi
obietnicami.
Propozycje PiS są dla nas nie do przyjęcia bo zdajemy
sobie sprawę, że zmierzają one do unicestwienia ogrodnictwa działkowego, likwidacji Polskiego Związku Działkowców i nacjonalizacji jego majątku wypracowanego

przez wiele pokoleń użytkowników działek. Apelujemy
w związku z tym do Pana Marszałka Sejmu RP, aby skorzystał ze swoich uprawnień i nie dopuścił do nadania biegu legislacyjnego projektowi ustawy PiS o ogrodach
działkowych, który uznajemy jako wysoce szkodliwy dla
nas działkowców i członków Polskiego Związku Działkowców.
Jesteśmy przekonani i głęboko wierzymy, że nie dopuści Pan Marszałek do unicestwienia ruchu ogrodnictwa
działkowego w Polsce i zniszczenia dorobku wielu pokoleń członków Polskiego Związku Działkowców.
Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/

Przewodniczący Komisji Rozjemczej
/-/

Prezes Zarządu ROD
/-/
Gdynia, 9 maja 2009 r.
Do wiadomości:
1. Wicemarszałek Sejmu RP Pan Jarosław Kalinowski
2. Wicemarszałek Sejmu RP Pan Jerzy Szmajdziński
3. Wicemarszałek Sejmu RP Pan Stefan Niesiołowski
4. Wicemarszałek Sejmu RP Pan Krzysztof Putra
5. Krajowa Rada PZD Warszawa
6. Zarząd Okręgowy PZD Gdańsk-Wrzeszcz

ROD im R. Traugutta w Elblągu
Jestem Prezesem Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. R. Traugutta w Elblągu. Nasi działkowcy to w większości osoby starsze, emeryci i renciści. Wielu z nich użytkuje działki ponad czterdzieści lat. Są bardzo przywiązani
do swoich ogródków. Na początku były to działki zakładowe, potem zostały przekształcone w Rodzinne Ogrody
Działkowe. Działkowcy wkładają dużo wysiłku i serca w
to, aby ogródki wyglądały pięknie i przyniosły okazałe
plony. Dla starszych i niezamożnych działkowców ogródki są jedynym miejscem rekreacji, tutaj mogą odpoczywać na świeżym powietrzu oraz zapraszać dzieci i wnuki.
Rodzinne Ogrody Działkowe to również przestrzeń do
podtrzymywania przyjaźni sąsiedzkich, co dla ludzi starszych jest niezwykle ważne. Wszyscy działkowcy cenią

sobie możliwość gospodarowania na Rodzinnych Ogrodach Działkowych i pragną, aby nikt im tej przyjemności
nie odebrał.
Wierzę, że PZD zawsze działa w interesie działkowców
i uczyni wszystko, aby użytkownicy ogródków mogli czuć
się bezpiecznie na swoich działkach. Wierzę, że władze
Związku, zarówno okręgowe jak i ogólnopolskie, dojdą
do porozumienia z partiami politycznymi i wspólnie podejmą najlepszą dla działkowców decyzję w sprawie ustawy uwłaszczeniowej. Apelujemy o zdrowy rozsądek
i odrzucenie wszelkich poczynań mające zburzyć ład i porządek w polskich ogródkach działkowych. NASZYCH
OGRÓDKACH DZIAŁKOWYCH.
Prezes
/-/ Zdzisław Szandrocha

Elbląg, 14 maja 2009 r.

102

Walne Zebranie ROD im. Zieleniak w Debrznie
STANOWISKO
Walnego zebrania sprawozdawczego rodzinnego ogrodu działkowego im. Zieleniak w Debrznie
z dnia 17 maja 2009 r.
w sprawie: projektu ustawy PiS o rodzinnych ogródkach działkowych
Jako działkowcy i jednocześnie mieszkańcy niewielkiego miasteczka i gminy mocno dotkniętej już na początku
transformacji ustrojowej naszego Państwa bezrobociem
powstałym na skutek likwidacji państwowych gospodarstw rolnych i małych zakładów pracy stanowczo protestujemy przeciwko pomysłowi 18 posłów Prawa i Sprawiedliwości zmiany statusu rodzinnych ogrodów działkowych i likwidacji Polskiego Związku Działkowców. Zadajemy sobie jedno zasadnicze pytanie, dlaczego po raz
kolejny ci którzy zupełnie nie znają roli i znaczenia istnienia ogrodów działkowych dla takich między innymi środowisk jak nasze próbują je zburzyć Jeżeli sygnatariusze
projektu podobnie jak Pan Poseł Dera oceniają wartość
naszej działalności poprzez wysokość wpływów do bu-

dżetów gmin. To my oceniając wypowiedź Pana Posła
i kierując się jego tokiem rozumowania pójdziemy dalej
mamy świadomość Panie Pośle ile zarobią na likwidacji
rodzinnych ogrodów działkowych deweloperzy i inni, którzy już dawno pomnożyli swoje majątki kosztem biednych. Nie damy się omamić obiecankami przysłowiowych
„ gruszek na wierzbie”. Szanowni Państwo niesłusznie zaliczyliście nas do „szarej masy”, z której można ulepić to,
co się chce. W tym miejscu zwracamy się do tych parlamentarzystów, którzy chcą stanowić prawo zgodnie
z Konstytucją, zasadami demokracji o odrzucenie projektu ustawy po pierwszym czytaniu, a według naszej oceny
stanowią oni na szczęście większość w naszym parlamencie.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwal i Wniosków
/-/

Debrzno, 17 maja 2009 r.

Zarząd ROD „Pasłęczanka” w Pasłęku
STANOWISKO
Zarządu ROD „Pasłęczanka” w Pasłęku
z dnia 15.05.2009 r.
Członkowie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pasłęczanka” obecni na posiedzeniu w dniu 15-052009 r., w pełni popierają stanowisko Okręgowego
Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Elblągu, w
sprawie obrony ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. Jesteśmy
przeciwnikami wszelkich zmian odnośnie ustawy o ro-

dzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r. Daliśmy tego wyraz w 2006 r. gdy 80 procent naszych działkowców opowiedziało się za tą ustawą. Mamy dość
nękania Związku przez ugrupowania polityczne działające w Sejmie wrogo nastawione do naszego Związku.
Prezes ROD „Pasłęczanka”
/-/ Władysław Gwiazda

Pasłęk, 15 maja 2009 r.

Walne Zebranie ROD „OAZA - Kopernika” w Rędzinie
STANOWISKO
Uczestników Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Oaza - Kopernika” w Rędzinach
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie projektu ustawy o ogródkach działkowych wniesionego do Laski Marszałkowskiej Sejmu RP
przez Prawo i Sprawiedliwość
Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu „Oaza Kopernika” w Rędzinach wyra-

żają głębokie zaniepokojenie dalszymi próbami zmiany
statusu rodzinnych ogrodów działkowych.
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„Uszczęśliwienie” działkowców nową ustawą, projekt
której przygotował pan poseł A. Derda i „Spółka” to eksperyment, który nie gwarantuje dalszej egzystencji ogrodów działkowych, a wręcz przeciwnie. Celem projektodawców wydaje się być likwidacja Polskiego Związku
Działkowców, rozbicie jedności związku i w konsekwencji stopniowa likwidacja ogrodów. Proponowane w projekcie ustawy uwłaszczenie i szereg innych zapisów, np.
działki o pow. 1500 m2, czy możliwość posiadania kilku
działek są sprzeczne z ideą ruchu działkowego i wskazują, że twórcy projektu ustawy są inspirowani przez silne
środowisko lobbystów zainteresowanych możliwością łatwego wzbogacenia się wąskiej grupy osób poprzez wykup atrakcyjnych terenów obecnie zajmowanych przez

niektóre rodzinne ogrody działkowe. Legalizacja uwłaszczenia wbrew woli obecnych użytkowników bez akceptacji społecznej jest sprzeczna z zasadami demokracji.
Podkreślamy, że w naszym ogrodzie użytkownikami
działek w większości są emeryci, których z pewnością nie
będzie stać na wykup gruntu i ponoszenie innych opłat
związanych z posiadaniem działki, która dla wielu rodzin
stanowi obecnie jedyną możliwość czynnego wypoczynku.
Z powyższych powodów jesteśmy przeciwni wielkim
zmianom dotyczących ROD. Zwracamy się do wszystkich Państwa Posłów Sejmu RP o odrzucenie szkodliwego, niezgodnego z poczuciem sprawiedliwości społecznej
projektu ustawy.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Rędziny, 29 kwietnia 2009 r.

Otrzymują:
1. Kancelaria Sejmu RP
2. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO, PiS, LiD, PSL
3. Rada Krajowa PZD
4. Okręgowy Zarząd PZD

Zarząd ROD „Kolejarz” w Krzeszowicach
Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz”
w Krzeszowicach liczącego 74 członków, po analizie projektu ustawy o ogrodach działkowych zaproponowanej
przez Posłów PiS, pranie wyrazić sprzeciw wobec wprowadzenia w życie tejże Ustawy.
W naszej opinii tylko niewielka grupa działkowców będzie mogła ponieść koszty z wykupem oraz późniejsze
koszty związane z prowadzeniem ogrodu. Działkowcy to

przede wszystkim ludzie starsi, emeryci i renciści, nierzadko samotni. Obawiamy się, że po wprowadzeniu Ustawy,
której projekt złożył PiS, dotychczasowy charakter Ogrodów przejdzie do historii a proponowane zmiany będą niekorzystne dla działkowców oraz samych ogrodów.
Prosimy zatem, aby Pan Marszałek odrzucił projekt
Ustawy o ogrodach działkowych.
Zarząd ROD „Kolejarz

Krzeszowice, 15 maja 2009 r.

– Pismo tej samej treści przesłane zostało do Posłów na Sejm RP: Pana Jacka Krupy, Pana Andrzeja Adamczyka
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Walne Zebranie ROD „Stokrotka” w Legnickim Polu
Pan Marszałek Sejmu RP
Bronisław Komorowski
My, działkowcy uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 12 maja 2009 roku Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stokrotka w Legnickim Polu wyrażamy
dezaprobatę i stanowcze VETO przeciwko nowemu projektowi Ustawy o ogrodach działkowych wniesionemu do Sejmu RP przez Prawo i Sprawiedliwość w dniu 23 marca
2009 r. Projekt jest kolejnym powieleniem składanych w poprzednich latach przez PiS propozycji „uwłaszczenia” dział-

kowców. Uważamy, że projekt ten jest niekorzystny i dąży do
likwidacji PZD i przejęcia Naszego Majątku na rzecz Skarbu Państwa. Tym zamierzeniom mówimy stanowczo NIE.
Wyrażamy ogromną satysfakcję z istniejącej już Ustawy
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 r.
i stanowczo ja popieramy. Wnosimy o oddalenie projektu
ustawy PiS o uwłaszczeniu działkowców jako wybitnie
krzywdzącego rodziny działkowców.
Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Witold Lalak

Legnickie Pole, 12 maja 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Irena” w Bielsko Białej
Pan
Marszałek Sejmu RP
STANOWISKO
Uczestników Walnego Zebrania ROD „Irena” w Białej Podlaskiej
w dniu 02.05.2009 r.
Po zapoznaniu się z proponowanym projektem ustawy
o ogrodach działkowych, wniesionej do Sejmu w dniu
23 marca 2009 r. uczestnicy Walnego Zebrania Członków,
wyrażają negatywne stanowisko w sprawie nowego projektu ustawy o ogrodach działkowych. Zdecydowanie protestują przeciwko likwidacji istniejących Ogrodów i próbom zmian Ustawy z dnia 5 lipca 2005 r., która została
dobrze przyjęta przez środowisko działkowców, kompleksowo rozwiązuje wszystkie problemy występujące wśród

użytkowników działek i nie widzą potrzeby jej zmiany.
Natomiast skutkiem wejścia w życie ustawy w formie
przedstawionej w projekcie może być całkowita likwidacja ogrodów, nacjonalizacja majątku, a takiej nowelizacji
działkowcy nie akceptują. Działkowcy wyrażają swoje poparcie dla wszystkich działań Krajowej Rady, Okręgowego Zarządu zmierzających do obrony dorobku ruchu
ogrodnictwa działkowego wypracowanego przez wiele
pokoleń.
Z poważaniem
/-/ 44 podpisy

Biała Podlaska, 02 maja 2009 r.

Walne Zebranie ROD im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków ROD im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
z 24 kwietnia 2005 r.
w sprawie Obrony Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Szanowny Panie Marszałku!

„Marii Konopnickiej” w Suwałkach obradujący na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 24 kwietnia 2009 r.

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.
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zwracają się do pana Marszałka i Wicemarszałków Sejmu
o oddalenie projektu PiS o ogrodach działkowych z uwagi na niekonstytucyjne w nim zapisy.
Uchwalona Ustawa o ROD z dnia 8.07.2005 roku zapewniła działkowcom długo oczekiwaną stabilizację w
przepisach oraz umożliwiła w miarę spokojne i beztroskie
korzystanie z dobrodziejstwa jakim jest działka. W związku z narastającym niepokojem o zmiany, które nie będą
dla nas korzystne, wnosimy swój sprzeciw proponowanej
ustawie. Relaks i wypoczynek dla emeryta lub rencisty,
jak też wypoczynek po pracy zawodowej jest wielkim do-

brodziejstwem dla naszych gospodarstw domowych, również dla zdrowia. Ukazujące się propozycje zmian ustaw
wprowadzają niepokój i budzą sprzeciw.
Również osobiście jako prezes jednego z większych suwalskich ROD uważam, iż aktualnie obowiązująca ustawa o ogrodach działkowych pozwala na stabilne funkcjonowanie ogrodu.
Wszyscy obecni na Walnym Zebraniu członkowie mają nadzieję, iż Pan Marszałek i parlamentarzyści mają na
uwadze dobro człowieka i poprą nasze stanowisko
w obronie ustawy.
Z poważaniem
Prezes
/-/ mgr Janusz Adamczyk

Suwałki, 24 kwietnia 2009 r.

ROD „Relaks” w Olsztynie
STANOWISKO
ROD „Relaks” w Olsztynie uczestników zebrania sprawozdawczego
w dniu 30.04.2009 r.
Działkowcy z Naszego Ogrodu opowiadają się przeciwko kolejnemu projektowi ustawy o ogrodach działkowych,
który wprowadza w naszym środowisku jedynie zamęt
i nie niesie ze sobą żadnych wiarygodnych rozwiązań.
Naszym zdaniem propozycja wykupu działki za 1% jej
wartości jest nieprawdopodobnym absurdem. Żadna Gmina nie sprzeda działki działkowcom, ponieważ większa
część ogrodów nie została ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego, a co za tym idzie nie ma obowiązku
tworzenia tam ogrodu działkowego. Bardziej opłacalne
dla gmin stanie się przekazanie owego gruntu na inny cel
i uzyskanie w ten sposób dużo większych pieniędzy. Niezrozumiałym jest zatem to, że oszukuje się działkowców

obietnicami własności, które w ogóle nie będą zrealizowane.

Panie Marszałku,
Dlaczego Posłowie nie zostawią w spokoju dobrze działającej od wielu lat organizacji i nie zajmą się sprawami,
które bardziej przysłużą się naszemu społeczeństwu.
W całej Europie istnieją różnego rodzaju związki działkowców i nikt nie próbuje się ich pozbyć.
Wszystkie proponowane zmiany dotychczasowej ustawy są próbą ingerencji w samodzielność i samorządność
PZD. Wszystkim tym działaniom mówimy stanowcze
– nie!
/-/ Grabowska

Olsztyn, 30 kwietnia 2009 r.

Zarząd ROD „Jedność” we Wrocławiu
Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku!
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jedność” we
Wrocławiu reprezentujący 364 rodziny działkowe, po zapoznaniu się z projektem ustawy o ogrodach działkowych
skierowany przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości

do Sejmu w dniu 23.03.2009 r. stwierdza, że jest to kolejny zamach na społeczną organizację jaką jest Polski Związek Działkowców, zamach na likwidację ogrodów działkowych poprzez nacjonalizację własności gruntów, nieru106

chomości i funduszy Polskiego Związku Działkowców
oraz przejęcie przez gminy obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie ogrodu działkowego a wybudowanych
przez działkowców. My działkowcy nie prawnicy, stwierdzamy, że projekt ten jest niezgodny z Konstytucją RP,
i zdziwieni jesteśmy że wśród posłów PiS brak jest wiedzy
konstytucyjnej. Autorzy projektu nie konsultowali się
z działkowcami i nie zorganizowali żadnego spotkania

Prezes
/-/ Jan Rój

z przedstawicielami PZD by usłyszeć ich argumenty i opinie. Uważamy, że ustawa z dnia 08.07.2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych w pełni zaspokaja oczekiwania działkowców i nie należy jej nawet nowelizować.
W związku z powyższym wnioskujemy o odrzucenie
omawianego projektu PiS-u o ogrodach działkowych
w pierwszym czytaniu.

Wiceprezes
/-/ Władtsław Kmieciuk

Wiceprezes
/-/ Zofia Bogdanowicz

Skarbnik Zarządu
/-/ Elwira Błażejewska

Wrocław, 18 maja 2009 r.

Zarząd ROD „Sępolno” we Wrocławiu
Szanowny Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Dot. Projektu Ustawy Prawa i Sprawiedliwości o ogrodach działkowych z 23 marca 2005 roku
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sępolno” we
Wrocławiu w imieniu swoim i użytkowników ogrodów
uczestniczących w Walnym Zebraniu w dniu 25 kwietnia
2009 r. protestuje przeciwko zapisom zawartym we wniesionym do Laski Marszałkowskiej projekcie Ustawy Prawa
i Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2009 r. o ogrodach działkowych. Projekt ten posługuje się chwytliwym stwierdzeniem o uwłaszczeniu, które w rzeczywistości nie będzie
mogło mieć miejsca, a zapisy o możliwości powiększenia
działek mają charakter spekulacyjny i prowadziłyby do komasowania działek przez zamożniejsze osoby. Projekt
wprowadza w błąd użytkowników działek zakładając możliwość wykupu działki po bardzo niskich cenach bo w przypadku emerytów i rencistów za 1% wartości podczas gdy
dotyczy to jedynie terenów przeznaczonych na ogrody
działkowe w planach miejscowego zagospodarowania przestrzennego co w miastach np. we Wrocławiu w ogóle nie
ma miejsca. Projekt zakłada nacjonalizację wypracowanego przez działkowców majątku w postaci Domów Działkowca i infrastruktury technicznej takiej jak elektryfikacja
działek, zwodociągowanie, utwardzenie głównych alej itp.

Likwidacja Polskiego Związku Działkowców i Ustawy
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 r.
ułatwi likwidację ogrodów działkowych bowiem ich istnienie będzie zależało jedynie od władz gmin.
Niezgodne z Konstytucją RP jest odebranie w wyniku
realizacji zapisów projektu Ustawy prawa wieczystego
użytkowania terenu, które chroni teren dziatek przed zabudowaniem lub przeznaczeniem na cele komercyjne.
Niepokojące jest również wynikające z projektu Uchwały wyższe obciążenie działkowców opłatami, ponieważ
proponowane jest by utrzymywali etatowy Zarząd Ogrodu, koszty jego działalności, ponosili obowiązkowe opłaty na utrzymanie części wspólnych, opłacali podatek rolny.
Ma to szczególne znaczenie wobec tego, że większość
użytkowników działek to emeryci, renciści, a ostatnio coraz częściej bezrobotni.
Przedstawiając powyższe argumenty Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sępolno” we Wrocławiu i zebrani na Walnym Zebraniu użytkownicy działek wnioskują o odrzucenie projektu Ustawy w całości.

Z-ca Prezesa
/-/ Jan Marzec

Skarbnik
/-/ Emilia Jońska

Członek Zarządu
/-/ Grażyna Kubicka-Strąk
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Członek Zarządu
/-/ Witold Smolarski

Sekretarz
/-/ Joanna Kołcun
Prezes
/-/ Irena Herman

Zarząd ROD „Jutrzenka” w Głownie
STANOWISKO
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jutrzenka” w Głownie
w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych
Zgłaszamy zdecydowany protest przeciwko projektowi,
który zgłosił w dniu 23.03.2009 r. Pan Poseł Andrzej Dera, członek Prawa i Sprawiedliwość.
Apelujemy do Posłów PiS o wycofanie tego niezrozumiałego dla nas projektu. Likwidacja dotychczas obowiązującej struktury organizacyjnej Polskiego Związku
Działkowców jest wielką ingerencją w samorządność i samodzielność naszych ogrodów i Związku. Przypominamy Panu Posłowi Andrzejowi Derze, że mamy dobrą

ustawę z dnia 08.07.2005 r., która w sposób prawidłowy
i zgodny z oczekiwaniem działkowców zapewnia funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych.
Dlaczego Pan Poseł Andrzej Dera nie słucha milionów
działkowców, którzy wiedzą co jest lepsze dla nich samych? Polski Związek Działkowców to skarbnica w dziedzinie ogrodnictwa i sadownictwa w Polsce, musi o tym
pamiętać PiS!
Zarząd ROD „Jutrzenka” w Głownie

Skarbnik
/-/ Jerzy Muszyński

W-ce prezes
/-/Stefan Lebioda

Członek
/-/ Stanisław Juszczak

Prezes
/-/ Jerzy Gorzka

Członek
/-/ Lucjan Popławski

Głowno, 11 maja 2009 r.

Zarząd ROD „Malwa” w Tomaszowie Mazowieckim
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Zarząd ROD „Malwa” i działkowcy po zapoznaniu się
z projektem ustawy o ogrodach działkowych, który został
złożony przez PiS w dniu 23.03.2009 r. stwierdzamy, że
jest to kolejny projekt, który prowadzi do likwidacji
Związku Działkowców i Ogrodów.
Twórcy ustawy uwłaszczeniowej proponują działkowcom działki na własność. Wprowadzenie nowych rozwiązań wprowadzi chaos i zamieszanie w ogrodach
działkowych. Ulegnie zmianie struktura ogrodu. Projekt
ustawy jest krzywdzący i niesprawiedliwy, burzy on ład
prawny w ogrodach działkowych. Złożony projekt nie jest
nowością i nie chodzi tu o dobro działkowców. Tylko
działkowcy maja prawo reprezentować swoje interesy a
wszelkie próby zmiany ustawy o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych z 8 lipca 2005 r. są powtarzaniem haseł, które nie mają nic wspólnego z ideą ogrodnictwa działkowego. Piękne, nie po raz pierwszy głoszone obietnice są
podyktowane nadchodzącymi wyborami do Europarlamentu.

Polski Związek Działkowców jest apolityczny i w pełni demokratyczny, działający zgodnie ze Statutem PZD
i Regulaminem ROD. To, co nam się proponuje to już mamy. Nie chcemy zmian, gdyż zdajemy sobie sprawę, co
się za tym kryje. Nie stać nas, żeby po przejęciu działki
na własność płacić podatki i wysokie opłaty za utrzymanie ogrodu. Obecny stan prawny, wynikający z ustawy
o ROD, gdzie podpisało się 614 tysięcy działkowców daje gwarancję istnienia ogrodów oraz użytkowania działek
przez hobbystów ogrodnictwa działkowego.
Wnosimy o odrzucenie niesprawiedliwego projektu
ustawy, innego tylko i wyłącznie likwidację ogrodów
działkowych i PZD. Przypominamy, że ogrody działkowe to dorobek i osiągnięcie 100-letniego ruchu ogrodnictwa działkowego.
Wyrażamy stanowczy protest przeciwko niszczeniu
ogrodów działkowych oraz PZD oraz zmianie naszej ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 r.
Prezes Zarządu
/-/ Marek Damas
/-/ 39 podpisów

Tomaszów Maz., 22 maja 2009 r.
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Do wiadomości:
1. KR PZD
2. PZD OZŁ
3. Jerzy Szmajdziński – Wicemarszałek Sejmy RP
4. Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu RP
5. Przemysław Gosiewski – Klub Parlamentarny PiS

ROD „Star” w Starachowicach
Uchwała nr 11/2009
Konferencji Delegatów ROD „STAR” w Starachowicach
z dnia 30.04.2009 r.
w sprawie upoważnienia dla Zarządu
na starcie spowoduje konflikty, bo co będzie jak o ten sam
teren wystąpi więcej niż jedna osoba, czyżby całość przekształceń miała się odbywać na zasadzie „ kto da więcej?
8. projekt zakłada likwidację samodzielnego, niezależnego Związku, wszystkich jego struktur (w tym ogrodów
działkowych) oraz konfiskatę mienia wytworzonego własnymi rękami i za składkowe pieniądze przez działkowców. Zgodnie z Konstytucją RP może to nastąpić w przypadku propagowania faszyzmu i komunizmu lub nienawiści rasowej i religijnej. Pytanie do wnioskodawcy – kiedy to się odbywa? Czy wtedy gdy uprawiamy warzywa,
kosimy trawniki czy podziwiamy kwiaty? A może gdy
plewimy i uprawiamy ziemię?
9. projekt przewiduje uwłaszczenie przez likwidację tzn.
najpierw powoływana jest instytucja likwidatora, a następnie pełnomocnicy gmin do utworzenia ogrodów. Wszystko to ma odbywać się za pieniądze działkowców, bo tylko
te dwie instytucje otrzymają dostęp do zablokowanych
kont bankowych ogrodów. W dobie kryzysu znalezienie
łatwej i popłatnej pracy dla całej armii urzędników (ok.
5000 ogrodów) zasługuje co najmniej na nagrodę Nobla,
10. projekt całkowicie pomija sprawę odszkodowań dla
działkowców za pozbawienie wypracowanego przez nich
majątku (altana, nasadzenia, wyposażenie itp.) w chwili
gdy teren ogrodu przejdzie na własność gminy i majątek
ten zostanie skomunalizowany. Podobno żyjemy w Państwie prawa gdzie własność prywatna jest „święta”,
11. projekt nie przewiduje żadnego okresu przejściowego, kto będzie więc dostarczał do ogrodów media jeżeli
likwidacji podlega jedna ze stron umowy na dostawę wody czy energii elektrycznej tzn. Zarząd Ogrodu.
My działkowcy mamy gorącą prośbę do posłów i działaczy PiS-u. Jeżeli uważacie, że zgłoszony projekt jest
właściwym rozwiązaniem, to spróbujcie nas do niego
przekonać. Nie w teorii ale w praktyce. W jaki sposób?
Utwórzcie według niego chociaż jeden przykładowy
ogród działkowy i pokażcie, że to działa. Wtedy nie będziecie musieli likwidować przymusowo i na siłę istniejącego Polskiego Związku Działkowców, bo sam się

Konferencja delegatów ROD „STAR” po zapoznaniu
się ze złożonym w Sejmie projektem PiS w sprawie ogrodów działkowych upoważnia Zarząd ROD „STAR” do
wystąpienia za pośrednictwem Okręgowego Zarządu PZD
z protestem przeciwko wyżej wymienionej ustawie.
Wyrazem poparcia są podpisy delegatów obecnych na
konferencji sprawozdawczej ROD „STAR”.
Delegaci obecni na Konferencji Sprawozdawczej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „STAR” w Starachowicach po zapoznaniu się z tezami nowego projektu PiS-u
o ogrodach działkowych stwierdzili, że gdyby powyższy
projekt miał wejść w życie w takiej formie jak prezentowany jest na stronie internetowej Klubu Parlamentarnego
PiS to:
1. obiecuje on działkowcom tak jak Pan Zagłoba – Niderlandy, czyli coś co już mają – możliwość użytkowania
działki,
2. nie gwarantuje prawa tzw. pierwokupu, tylko zrównuje działkowców z innymi podmiotami obecnymi na rynku,
3. rozporządza własnością gminy (bonifikata przy zakupie), co już raz zakwestionował Trybunał Konstytucyjny,
4. pozbawia działkowców równego traktowania przez
prawo, np. w ROD „STAR”,
– na 472-ch działkowców tylko 186-ciu miałoby szanse podlegać jego działaniu (tereny będące w wieczystym
użytkowaniu PZD),
– 276 użytkowników działek ze względu na położenie i
własność terenu już na starcie zostałaby pozbawiona
wszelkich szans,
5. obciąża działkowców kosztami przekształceń ( podział geodezyjny, kosztorys, sprawy sądowo-notarialne
itp.),
6. każe działkowcom wykupić swoją działkę – oczywiście po cenie rynkowej, czyli im ktoś więcej włożył potu
i pieniędzy w doprowadzenie wysypisk śmieci do obecnego stanu, tym więcej będzie za karę musiał zapłacić, po
co był naiwny i wierzył w ciągłość prawa,
7. zwiększenie w projekcie dopuszczalnej powierzchni
działki z obecnych 500 m2 do 600 m2 a nawet 1500 m2 już
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rozpadnie. Nie chcemy być królikami doświadczalnymi,
na których sprawdzacie swoje pomysły. Weźcie się za pra-

cę od podstaw, a nam dajcie w spokoju uprawiać nasze
kawałki ziemi.
Prezes Zarządu
/-/ Wiesław Korycki
/-/ 50 podpisów

Starachowice, 30 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Barbara” w Jędrzejowie
UCHWAŁA nr 10
ROD „Barbara” w Jędrzejowie podjęta na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym
w dniu 24.04.2009 r.
w sprawie odrzuceniu w całości nowego Projektu PiS-u dotyczącego uwłaszczenia Ogrodów i likwidacji
Polskiego Związku Działkowców
Działkowcy ROD „Barbara” w Jędrzejowie obecni na
Zabraniu Sprawozdawczym w dniu 24.04.2009 r. w Jędrzejowie po wysłuchaniu materiałów przedstawionych
przez członka Zarządu Wojewódzkiego PZD w Kielcach
- mgr T. Krawczyka i prezesa ROD-u „Barbara” w Jędrzejowie - mgr F. Szewczyka dotyczącego złożenia nowego
projektu PiS-u o uwłaszczenie Ogrodów Działkowych
w Polsce – podają swoje stanowisko w powyższej sprawie:
Ustawa Sejmu RP z dnia 8 lipca 2005 r. powinna być
niepodważalnym aktem prawnym świadczącym o tym, że
nasze demokratyczne Państwo Polskie docenia i popiera
ruch ogrodnictwa działkowego i w ten sposób i w ten sposób utrwalone zostały zasady Rodzinnych Ogrodów
Działkowych.
Uważamy, że Polski Związek Działkowców w Warszawie pomaga merytorycznie i prawnie Ogrodom - chroni je,
reprezentuje je wobec władz administracyjnych w terenie
i na forum międzynarodowym oraz przestrzega Statutu i
Regulaminu.
614 tys. podpisów zebranych przez działkowców skierowanych do władz centralnych, do Posłów, do Prezydenta i

Premiera świadczą o tym, ze ogrody należy pozostawić, bo
spełniają swoje zadania i nie ma mowy o ich uwłaszczeniu
proponowanym przez PiS co równałoby się z likwidacją
ogrodów, handlowaniem ziemią, wykupywaniem przez ludzi bogatych i zniszczeniem dorobku wielu pokoleń. Dziś
ogrody działkowe są chlubą każdego miasta, stanowią „zielone płuca” dla ludności i są oazą spokoju, wypoczynku i radości dla tysięcy ludzi mniej zamożnych.
Wypowiadamy się kategorycznie za odrzuceniem Projektu PiS-u skierowanego do Laski Marszałkowskiej
w lutym 2009 roku. Działkowcy zrozumieli, ze to co proponuje PiS – jest to mydlenie oczu, ze im chodzi o likwidację PZD, który jest jedynym gwarantem istnienia
Ogrodów w oparciu o Ustawę Sejmu z 2005 roku.
Wierzymy, że pan Premier Donald Tusk i jego Rząd
z wielką serdecznością i zrozumieniem poświęcą trochę
swojego cennego czasu i zapoznają się z setkami tysięcy
apeli, próśb, wypowiedzi i uzasadnień od użytkowników
działek, Zarządów Ogrodów, aktywu działkowego, Zarządów Wojewódzkich o pozostawienie Ogrodów w dotychczasowym stanie prawnym.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Czesław Blicharski

Przewodniczący Komisji Uchwał
/-/ Jan Prawowicz

Jędrzejów, 24kwietnia 2009 r.

Zarząd ROD „Wojnów” we Wrocławiu
SPRZECIW
Zarządu i Działkowców ROD „Wojnów”
przeciwko złożonemu przez PIS do Sejmu RP projektowi ustawy o ogrodach działkowych
Partia ta już w trakcie sprawowania swoich rządów, podejmowała próby zmiany ustawy o ogrodach działko-

wych. Już wtedy i teraz jej zamysłem była likwidacja
ogrodów działkowych. Proponowane iluzoryczne korzy110

ści wynikające z aktualnie proponowanych rozwiązań zawartych w projekcie, to nic innego jak niszczenie tego co
dobrze funkcjonuje przez 100 lat – co jest naszą tradycją.
U podstaw tego stwierdzenia opartego na zawartych w
projekcie tekstach leży fakt:
– Ewidentnej zmiany funkcji i celów ogrodów działkowych. Proponowane zwiększenie powierzchni działki do
1500 m2 to zakamuflowana możliwość zamiany działki
ogrodowej na działkę budowlaną.
– Nacjonalizacja naszego majątku związkowego i funduszy – to zamach na stworzony z naszych skromnych
środków (emerytów i rencistów) dorobek finansowy, który przeznaczony jest na modernizację i rozwój naszych
ogrodów. Odebranie prawa własności gruntów, jak również pozbawienie ich wieczystego użytkowania to zamysły niezgodne i Konstytucją.
Sekretarz Zarządu
/-/ Zofia Balinowa

– Proponowane powoływanie wspólnot ogrodowych,
podporządkowanych gminom, to nic innego jak całkowite pozbawienie prawa naszego Związku do obrony swoich
ogrodów. To zwiększenie obciążeń finansowych tej najsłabszej ekonomicznie grupy społecznej (na wynagrodzenia etatowe, wysokie opłaty przekształceń, koszty geodezyjne, notarialne, wieczysto-księgowch i itp.).
Przedkładając powyższe nasz ogród wnosi ostry sprzeciw wobec wniesionemu projektowi ustawy jak na wstępie.
Nasza społeczność związkowa licząca ok. 1000 związkowców popiera aktualnie obowiązującą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, która w pełni chroni nasze
prawa związkowe i zabezpiecza istnienie ogrodu w aktualnej strukturze naszego miasta.

W-ce Prezes
/-/ Jan Drabik

Skarbnik Zarządu
/-/ Zdzisław Zapolski

W załączeniu lista podpisów członków
Ogrodu ROD „Wojnów”.
/-/ 91 podpisów

/-/ Zdzisław Zalewski
/-/ Marek Pacholski

Prezes Zarządu
/-/ Krystyna Barska

Członkowie Zarządu:
/-/ Jerzy Maj

Wrocław, 18 kwietnia 2009 r.

Zarząd ROD „Sahara” we Wrocławiu
Szanowny Pan
Marszałek Sejmu RP
Bronisław Komorowski
Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych „Sahara”
we Wrocławiu po zapoznaniu się z projektem ustawy
o ogrodach działkowych zgłoszonej przez posłów PiS do
laski marszałkowskiej pragnie przedstawić swoje stanowisko w tym temacie. Daje do myślenia, że projekt ustawy
pojawił się właśnie teraz – przed czerwcowymi wyborami
do Parlamentu Europejskiego. Obiecując działkowcom po
raz kolejny uwłaszczenie posłowie Prawa i Sprawiedliwości starają się pozyskać ich głosy. Każdy z nas zdaje sobie
sprawę z tego, że przeszkodą do ww. uwłaszczenia jest aktualny stan prawny zajętych gruntów przez ogrody.
Wczytując się w zapisy ustawy nie da się nie zauważyć
bardzo wyraźnego podziału działkowców na właścicieli
i użytkowników. Najem i dzierżawa nie daje działkowcom
żadnych uprawnień. Jak wiadomo infrastruktura ogrodu powstała z trudu pracy i wpłat wszystkich użytkowników.
Obecne zapisy projektu ustawy wskazują, że z części
wspólnej ogrodu oraz jego infrastruktury będą mogły korzystać tylko te osoby, które wykupią swoje działki. Jest to
dość często stosowana w zapisach projektu ustawy dyskry-

minacja osób innych niż właściciel. Uwagę przyciągają także zapisy zmieniające dotychczasowy normatyw powierzchniowy działki w ogrodzie. Wynika, że powierzchnia
działki może być zwiększona o 1000 m2. Projekt ustawy
przewiduje jednocześnie możliwość zmiany przeznaczenia
działki ogrodowej na inny cel np. budowlany. Łącząc oba te
fakty można mieć uzasadnione podejrzenie, iż na terenach
obecnych działek ogrodowych jak grzyby po deszczu „ wyrosną” budynki mieszkalne. Może to w ostateczności doprowadzić do likwidacji ogrodu.
Projekt ustawy przewiduje również nałożenie na działkowców większych opłat związanych m.in. z utrzymaniem części wspólnych ogrodu, urządzeń ogólnego
użytku, a także mają być one przeznaczone na wynagrodzenia etatowego zarządu ogrodu i koszty jego działalności. W myśl projektu działkowiec, który będzie chciał
wykupić swoją działkę będzie musiał pokryć wszelkie
koszta z tym związane. Nie każdego na to stać, gdyż użytkownikami działek są w przeważającej części renciści,
emeryci i osoby bezrobotne.
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Podsumowując - ubolewamy nad tym, że projekt ustawy zgłosił Pan Andrzej Dera, który sam też jest działkowcem. Nie zgadzamy się na wprowadzenie w życie ww.
projektu proponowanego przez PiS, który wyraźnie godzi
w interesy działkowców. W konsekwencji dąży on do
zmiany ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
z 08.07 2005 r. i do likwidacji Polskiego Związku Dział-

Prezes Zarządu ROD
/-/ Ryszard Grzelka

kowców, który istnieje od 105 lat. Zwracamy się do Pana
Marszałka Sejmu RP z prośbą o odrzucenie złożonego
przez PiS projektu ustawy. Mamy nadzieję, że nadal będziemy mogli spokojnie uprawiać nasze działki, które są
dla nas i naszych rodzin miejscem służącym naszemu
zdrowiu i wypoczynkowi.

Skarbnik ROD
/-/ Stanisława Szambelan

Sekretarz ROD
/-/ Edward Misiarz

Wrocław, 14 maja 2009 r.

Kolegium Prezesów ROD w Inowrocławiu
STANOWISKO
Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Inowrocławiu
w sprawie projektu Ustawy o ogrodach działkowych
Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych uczestniczący w posiedzeniu Kolegium Prezesów w dniu
25.05.2009 r. zgodnie stwierdzają, że przedstawiony przez
posłów PiS projekt Ustawy o Ogrodach Działkowych nie
jest zgodny z obowiązującym w Polsce prawem.
Po raz kolejny PiS przedstawia nowy projekt ustawy
o ogrodach, a względy polityczne oraz wybory do Europarlamentu narażają działkowców na groźbę utraty praw
uprzednio nabytych. Mamy nadzieję, że kolejna próba likwidacji PZD w wykonaniu posłów PiS nie powiedzie się
Rodzinne Ogrody Działkowe były zakładane na nieużyt-

kach, niekiedy nawet na mokradłach. Teraz, gdy stanowią
swoistą wartość dla dbających o nie ludzi pracy i emerytów, okazały się przysłowiową solą w oku dla autorów
wspomnianej ustawy.
Obecna Ustawa z 8 lipca 2005 roku zapewnia odpowiednie prawa działkowcom, ale i nakłada wymagane prawem działkowym obowiązki, dobrze więc służy społeczności działkowców, a prawa przez nich nabyte są chronione przez Konstytucję RP.
Będziemy walczyć do końca o nasze prawa i o nasze
działki!
Przewodniczący Kolegium Prezesów
/-/ Sylwester Kosnowski
/-/ 18 podpisów Prezesów ROD

Inowrocław, 25 maja 2009 r.

Zarząd ROD „Pelcowizna” w Warszawie
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP Warszawa
Szanowny Panie Marszałku,
Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pelcowizna” w Warszawie zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 19.04.2009 r. protestują przeciwko
ustawie o ogrodach działkowych, jaka została wniesiona
do Sejmu dnia 23.03.2009 r. przez posłów PiS.
Istotą tego projektu jest przekształcenie prawa użytkowania ogrodów w prawo własności lub użytkowania. Zasada ta budzi wiele wątpliwości skoro w myśl nowej

ustawy nadal możemy być użytkownikami lub właścicielami działek.
Wykupienie przeciętnej działki w Warszawie nawet za
1% wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych a dodać inne
koszty – to oferta jest mało atrakcyjna.
Protestujemy przeciwko likwidacji Polskiego Związku
Działkowców. Co daje zlikwidowanie jednego związku
i tworzenie innej organizacji – wspólnoty, zrzeszenia?
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Czy wprowadzenie etatowych członków zarządów, dalsze podwyższenie kosztów utrzymania działki ma zapewnić sprawne funkcjonowanie ogrodów? Dlaczego wyciąga
się rękę po dorobek innych?
W kolejnym projekcie widać że pomysłodawcy nie
współpracowali z działkowcami. W opinii działkowców

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pelcowizna” proponowana ustawa prowadzi do likwidacji wielu ogrodów
a nie polepszenia warunków ich rozwoju.
Obecna Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych daje działkowcom to czego oczekują, poparło ją ponad 600
tysięcy działkowców. Zostawcie ją w spokoju.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Warszawa, 19 kwietnia 2009 r.

Zarząd ROD „Fornalskiej” w Zielonej Górze
STANOWISKO
Zarządu ROD „Fornalskiej” w Zielonej Górze
podjęte w dniu 16 maja 2009 r.
w sprawie, wniesienia przez PiS do laski marszałkowskiej projektu ustawy o uwłaszczeniu rodzinnych
ogrodów działkowych Polskiego Związku Działkowców
Zarząd ROD „Fornalskiej” w Zielonej Górze zgłasza
zdecydowany sprzeciw próbom podziału działkowców.
– sprzeciwiamy się likwidacji istniejącej ustawy z dnia
8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych,
– protestujemy przeciwko pozbawianiu praw nabytych
przez społeczność ogrodową,
– sprzeciwiamy się stanowczo próbie rozbicia i likwidacji Polskiego Związku Działkowców, który reprezentuje i dba o nasze sprawy,
– Partie AWS, SAMOOBRONA, LPR nie chciały słuchać i konsultować się z ludźmi i po wyborach gdzie teraz
są – przepadły,
– ile razy jeszcze PiS będzie próbował uszczęśliwić społeczność ogrodową wymyślając ustawy niezgodne z pra-

Stanowisko Zarządu popieram
/-/39 podpisów

wem. Jak długo działacze PiS u mają zamiar niepokoić
społeczność uprawiająca działki w PZD,
– Polski Związek Działkowców nie korzysta i nie korzystał z dotacji państwa i jest utrzymywany ze składek
członkowskich,
– jesteśmy społecznością która w swej strukturze uznaje konieczność istnienia Polskiego Związku Działkowców
i nadal będzie go popierać,
– wśród 614 tysięcy podpisów są też i nasze i działkowców których reprezentujemy,
– przy najbliższych wyborach będziemy pamiętać która partia jak głosowała Zielona Góra 16 maja 2009 roku.

Sekretarz Zarządu
/-/ Irena Turek

Zielona Góra, 16 maja 2009 r.

Do wiadomości:
1. Kluby parlamentarne – PO, PiS, SLD, PSL
2. Marszałkowie – Sejmu i Senatu
3. Krajowa Rada PZD w Warszawie
4. Okręgowy Zarząd w Zielonej Górze
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Prezes Zarządu ROD
/-/ Stefan Łowicki

ROD „Oaza” w Ziębicach
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Klub Poselski PiS
Działkowcy rodzinnego ogrodu działkowego Polskiego
Związku Działkowców „OAZA” w Ziębicach zebrani na
Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 16.05.2009 r.
wyrażają swój protest i sprzeciw wobec projektu ustawy
proponowanej przez Posła Prawa i Sprawiedliwości pana
Andrzeja Dera zmierzającej do prywatyzacji rodzinnych
ogrodów działkowych.
Zdaniem działkowców nagłośniony przez Posła PiS-u
Pana Andrzeja Derę projekt ustawy zmierza w swej istocie do likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych i automatycznie likwidacji Polskiego Związku Działkowców.
Dziwi nas, że partia mająca w swej nazwie słowa „PRAWO, SPRAWIEDLIWOŚĆ” przedstawia taki właśnie
projekt, który jest sprzeczny z jej nazwą, a jedynie kieruje wodę na młyn oszustów i kombinatorów w celu zdobycia maksymalnie wysokiego kapitału w maksymalnie
krótkim czasie. W czasach, gdy cały majątek Naszego
Państwa wypracowany przez dzisiejszych emerytów i ren-

cistów (drogi, fabryki, szpitale, przychodnie lekarskie,
szkoły, kina) został rozgrabiony, a wybudowane zakłady
są dziś wyburzane i likwidowane. Natomiast dzisiejsze zakłady penitencjarne stały się ciepłymi przechowalniami
dla wszelkiego rodzaju krętaczy, złoczyńców i nazywanie
Polskiego Związku Działkowców ostatnim bastionem
PRL-u jest krzywdzące i niesprawiedliwe. Większość
działkowców to emeryci i renciści, dla których działka to
sposób na reperację budżetu domowego, rekreację i odpoczynek, a uszczęśliwianie na siłę kuszenie dużymi ulgami nie zachęci ich do wykupu działek, gdyż ludziom tym
ledwie starcza „na życie” i żyją w ubóstwie, czego niestety działacze i liderzy Prawa i Sprawiedliwości nie widzą.
Panie i Panowie Posłowie Prawa i Sprawiedliwości budowanie kapitału politycznego i być może finansowego
stosując demagogiczne argumenty, żerując na ludzkiej naiwności nie przysporzy Waszej Partii chwały i wyborców.
Podpisy działkowców
/-/ 53 podpisów

Ziębice, 16 maja 2009 r.

Do wiadomości:
1. Marszałek Sejmu RP
2. Klub Poselski SLD
3. OZ „Sudecki” PZD
4. KR Polskiego Związku Działkowców

Zarząd ROD „Relaks” w Głogowie
Szanowny Pan
Marszałek Sejmu RP
w Warszawie
dotyczy: projektu ustawy o ogrodach działkowych
Zarząd i działkowcy ROD „Relaks” w Głogowie, wyrażają zaniepokojenie sytuacją, jaka wytworzyła się w naszym kraju wokół działek, działkowców i PZD. Ataki na
zarządy ROD i struktury Związku, to dzielenie związkowców i rozbijanie organizacji.
Zwracamy się z apelem do Pana Marszałka o nie poddawanie pod obrady Sejmu RP projektu ustawy o ogrodach

działkowych, złożonej przez posłów Prawa i Sprawiedliwości w dniu 23 marca 2009 r. Jesteśmy przeciwni wprowadzaniu zmian w naszej ustawie o rodzinnych ogrodach
działkowych z dnia 8 lipca 2005 r.
Prosimy Pana Marszałka o zapobieżenie przedsięwzięciom, które będą szkodzić istnieniu ogrodów działkowych
i ich organizacji, jaką jest samorządny PZD.
Z poważaniem
Prezes
/-/ Edmund Wieczorek

Głogów, 15 maja 2009 r.
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Zarząd ROD „Kamieniec” w Kamieńcu Wrocławskim
Sejm Rzeczpospolitej Polski
Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej
Zarząd Ogrodu ROD „Kamieniec” w Kamieńcu Wrocławskim składa stanowczy protest przeciwko „Ustawie
o ogrodach działkowych” wniesionej w dniu 23-03-2009 r.,
do Laski Marszałkowskiej przez Posła PiS Andrzeja Derę.
Po zapoznaniu się z przedstawionym przez PiS projektem ustawy stwierdzamy, że godzi ona w sposób jednoznaczny w szarych ludzi uprawiających ogródki działkowe, jak i w ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych
z dnia 8-07-2005 r., która w sposób najlepszy i najpełniejszy służy rodzinom działkowców.
Jesteśmy demokratycznie wybranym 7-mio osobowym
zarządem ogrodu. Nikt z nas nigdy nie należał do PZPR.
Nasi działkowcy to w większości emeryci bądź pracownicy różnych przedsiębiorstw raczej niższego stopnia i nie
stać ich na atrakcyjne zagraniczne wyjazdy ze względów
finansowych, ale również zdrowotnych. Swój wolny czas

Skarbnik
/-/ Elżbieta Łabno

spędzają na ogródku, który z otrzymanego przed laty nieużytku przekształcili w urodzajne grządki, na których
uprawiają swoje pomidory – nie politykę.
W ojczyźnie naszej po latach komunizmu ciągle jeszcze jest tyle do zrobienia. Wszyscy chcemy jeździć po dobrych drogach, jeżeli konieczne jest zlikwidowanie
jakiegoś ogrodu na ten cel, to przecież PZD nie mówi nie,
ale trzeba o tym rozmawiać a nie produkować ustawy uderzające we wszystkich działkowców.
Prosimy Posłów Klubu Parlamentarnego PO o spowodowanie odrzucenia projektu ustawy autorstwa Pana Posła Andrzeja Dery – PiS wybitnie szkodzącej interesom
działkowców.
Chcemy w spokoju uprawiać swoje działki i nie zastanawiać się co jakiś czas „zabiorą czy nie”, bo do tego sprowadzają się pomysły Pana Posła Dery i PiS-u.

V-ce Prezes
/-/ Kazimierz Bożek

Prezes
/-/ Halina Bednarz

Sekretarz,
/-/ Jan Nowaczyk

Kamieniec Wrocławski, 22 kwietnia 2009 r.

Zarząd ROD „Nizina Kaczawy” w Legnicy
Marszałek Sejmu RP
Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Senatu RP
Pan Bogdan Borusewicz
PROTEST
Zarząd ROD „Nizina Kaczawy” w Legnicy wraz
z członkami i ich rodzinami stanowczo protestuje przeciw
nowemu projektowi ustawy o ogrodach działkowych
w wersji proponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość.
Odnosimy wrażenie, że PiS nie ma na celu obrony praw
działkowców. Uszczęśliwianie działkowców poprzez
uwłaszczanie to nic innego, jak ich wywłaszczanie. Działkowcy nie chcą być w ten sposób uszczęśliwiani na siłę.
My jako działkowcy chcemy spokoju, stabilizacji, a nie

tylko reagowania na niezliczone ataki na ogrody działkowe. Destabilizuje to prace statutowe zarządu ROD i burzy spokój naszych członków. Tą drogą zgadzamy się ze
stanowiskiem Krajowej Rady PZD z dnia 31.03.2009 r.
w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych, oraz
ze Stanowiskiem Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy
z dnia 22.04.2009 r. w zakresie projektu ustawy autorstwa
Prawa i Sprawiedliwości.
W imieniu działkowców

Sekretarz
/-/ Anna Mikołajewska

Księgowa
/-/ Zofia Górniak

Prezes
/-/ Tadeusz Chmielak

Wiceprezes
/-/ Beata Tokarz

Do wiadomości: Marszałek Sejmu RP p. B. Komorowski, Marszałek Senatu RP p. B. Borusewicz,
OZ PZD Legnica
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Walne Zebranie ROD „Przodownik” we Wrocławiu
Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP
STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Przodownik” we Wrocławiu
z dnia 28.04.2009 r.
My Działkowcy i Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przodownik” we Wrocławiu zwracamy się z apelem do Panów Marszałków o nie poddanie pod obrady
Sejmu i Senatu RP projektu ustawy o ogródkach działkowych złożonego przez wnioskodawcę Pana Posła Andrzeja Derę w dniu 23 marca 2009 roku.
Projekt ten zakłada oddawanie przez jednostki samorządu terytorialnego gruntów za bezcen, likwidację Polskiego Związku Działkowców, nacjonalizację majątku działkowego, który jest majątkiem wspólnym, społecznym
działkowców i tzw. uwłaszczenie działkowców.
Projekt ustawy nie zawiera żadnych gwarancji, że działkowcy otrzymają działki na własność. Stan prawny gruntów w gminie oraz plany zagospodarowania przestrzen-

nego w gminie spowodują, że uwłaszczenie nie będzie
możliwe. Projekt nowej ustawy likwiduje gwarancje
prawne, które obecnie uniemożliwiają swobodne przeznaczanie na cele komercyjne gruntów, na których są ogrody
działkowe. Wywłaszczenie działkowców i likwidacja
ogrodów stanie się procesem prostym i łatwym.
W całości popieramy obowiązującą obecnie ustawę
o ogrodach działkowych. Nie chcemy zmian, które usuną
ogrody działkowe z mapy naszego kraju. W całej Europie
są ogrody działkowe i nie dopuścimy do tego, żeby przestały istnieć w Polsce. Wierzymy w mądrość Panów Marszałków, doświadczenie polityczne i społeczne i prosimy
o nas pamiętać !
Z wyrazami szacunku

Wrocław, 28 kwietnia 2009 r.

Zarząd i działkowcy ROD „Przodownik”
/-/ 12 podpisów

Działkowcy i Zarząd ROD „Mokrzyszów” w Tarnobrzegu
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Działkowcy i Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Mokrzyszów” w Tarnobrzegu zwracają się z apelem do
Pana Marszałka o nie poddawanie pod obrady Sejmu RP
projektu ustawy o ogródkach działkowych i złożonej przez
posłów Prawa i Sprawiedliwości w dniu 23 marca 2009 r.
Partia Prawo i Sprawiedliwość ujawniła kolejną propozycję, mającą na siłę uszczęśliwić działkowców. Ten „rewolucyjny” projekt jest niemal identyczny w swej treści
z poprzednio zgłaszanymi przez tę partię propozycjami
reformy ogrodnictwa działkowego. Nie wnosi żadnych
nowych rozwiązań, a jego główne założenia to oddawanie
przez jednostki samorządu terytorialnego gruntów za bezcen, likwidacja Polskiego Związku Działkowców nacjonalizacja majątku społecznego oraz tzw. uwłaszczenie
działkowców. Projekt ustawy nie zawiera żadnych gwarancji, że polscy działkowcy otrzymają działki na wła-

sność. Aktualny stan prawny gruntów zajmowanych przez
rodzinne ogrody działkowe oraz lawinowo zgłaszane roszczenia osób fizycznych w stosunku do tych gruntów powodują, że uwłaszczenie nie będzie możliwe. Ponadto
propozycje PiS są sprzeczne z Konstytucją RP, gdyż zmierzają zarówno do niezgodnej z prawem likwidacji samorządnej organizacji społecznej jaką jest Polski Związek
Działkowców, jak również zmuszają Gminy do sprzedaży swego majątku.
Nie ulega wątpliwości, że projekt nowej ustawy zlikwiduje gwarancje prawne, które uniemożliwiają swobodne przeznaczanie na cele komercyjne gruntów zajętych przez
ogrody. Tym samym przejmowanie terenów położonych
często w atrakcyjnych miejscach oraz wywłaszczanie działkowców i likwidacja ogrodów staną się o wiele prostsze. Z
powyższych względów działkowcy i Zarząd ROD „Mo116

krzyszów” w Tarnobrzegu w całości popierają dotychczas
obowiązującą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Mamy nadzieję, że interwencja Pana Marszałka

Prezes
/-/ Stefan Staniec

skutecznie powstrzyma zapędy „reformatorów”, zmierzające wprost do usunięcia ogrodów działkowych
z mapy naszego kraju.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Helena Stopińska

Przewodniczący Komisji Rozjemczej
/-/ Krzysztof Biłas

Sekretarz
/-/ Barbara Szczytyńska
Tarnobrzeg, 8 maja 2009 r.

Kolegium Prezesów ROD Rejonu Bydgoszcz-Wschód
STANOWISKO
Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych rej. Bydgoszcz-Wschód
w sprawie kolejnego projektu ustawy o ogrodach działkowych (autorstwa PiS)
Obradujący w dniu 19 maja 2009 r. członkowie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych rejonu Bydgoszcz-Wschód, reprezentujący działkowców
8 ogrodów oraz ok. 1,5 tysiąca działek, bardzo krytycznie
ocenili zgłoszony do laski marszałkowskiej w dniu
23 marca br. projekt ustawy o ogrodach działkowych
wniesiony przez posła wnioskodawcę Andrzeja Derę
w imieniu klubu parlamentarnego PiS.
Uczestnicy spotkania w sposób jednomyślny żądają odstąpienia od działań godzących w interes milionowej grupy polskich rodzin stanowiących użytkowników działek
w rodzinnych ogrodach działkowych. Oczekujemy wycofania przez PiS projektu ustawy o ogrodach działkowych.
Nie chcemy zmian zagrażających istnieniu ogrodów
w Polsce. Uważamy, że założenia projektu godzą w interesy indywidualnych działkowców, w interesy małych
społeczności ogrodowych które stanowią rodzinne ogrody działkowe, w interes całego Związku.
Z całą stanowczością uważamy, że nasza Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku jest
najlepszym rozwiązaniem dla działkowców, dla ogrodów,
ale również dla naszych polskich miast. Wystarczy zajrzeć
do pierwszych artykułów tej ustawy, które mówią m. innymi, że „istnienie i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych jest przejawem świadomej polityki Państwa
w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa”, że „rodzinne

ogrody działkowe, jako stały, niezbędny i ważny element
infrastruktury miast i gmin, winny być uwzględniane
w procesie ich rozwoju”, itd.
Politycy podejmujący się prób „dawania nam” naszych
działek, które przecież już mamy, winni zapytać nas czy tego chcemy. Niestety nikt z tych „polityków” nie zainteresował się naszym zdaniem. Tradycją polityków jest już
pomijanie i całkowita ignorancja środowiska działkowców,
użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych, brak jakiejkolwiek konsultacji z zainteresowanymi,
nie liczenie się z opinią wyrażoną przez setki tysięcy podpisów przesłanych do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej żądających utrzymania w niezmienionym kształcie obowiązującej ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 roku.
Zdajemy sobie sprawę, że głównym celem złożenia projektu ustawy o ogrodach działkowych przez polityków PiS
jest doprowadzenie do likwidacji Polskiego Związku
Działkowców, organizacji ogólnopolskiej, posiadającej historię i tradycje, posiadającej poparcie swoich członków,
użytkowników działek. Właśnie to poparcie jest zapewne
solą w oku polityków PiS, którzy z tym mają od długiego
już czasu „zasłużony problem”.
Jako działkowcy, jako Kolegium Prezesów Rodzinnych
Ogrodów Działkowych rejonu Bydgoszcz-Wschód żądamy wsłuchania się w głos działkowców, w głos ludzi najbardziej tym tematem zainteresowanych.

Przewodniczący
/-/ Barbara Makowiecka

Sekretarz Kolegium
/-/ Zbigniew Kania

Do wiadomości:
1. KR PZD w Warszawie
2. OZ PZD w Bydgoszczy
– Pismo o tej samej treści przesłane zostało również do Przewodniczących Klubów Parlamentarnych PiS, PO, PSL
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Kolegium Prezesów ROD w Gorlicach
Pan Witold Kochan
Poseł na Sejm RP
Pani Barbara Bartuś
Poseł na Sejm RP
STANOWISKO
Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Gorlicach
w sprawie próby uchylenia Ustawy z dnia 08.07.2005 r. /Dz. U. z 2005 r. nr 160 poz. 1419/
Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Gorlicach wyraża dezaprobatę i stanowczy sprzeciw wobec projektu Ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych złożonej przez Posła A. Derę w dniu
23.03.2009 r.
Zdaniem zgromadzonych na posiedzeniu Kolegium jedenastu Prezesów ROD (ponad 1000 działek) projekt ww.
Ustawy został sporządzony w oderwaniu od rzeczywistych oczekiwań licznej rzeszy działkowców z którymi
nikt nie konsultował proponowanych w tym względzie
rozwiązań.
Uważamy że, podjęte działania w kierunku uchwalenia
proponowanej Ustawy stanowi kolejną próbę zmierzającą

w swej istocie jedynie do likwidacji ROD i PZD a tym samym do zrujnowania dotychczasowego dorobku ruchu
ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Zapisy obowiązującej Ustawy z 2005 r. szanujące interesy społeczne odnoszące się do ogrodów i działkowców
winny być zachowane.
Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Gorlicach zwraca się z uprzejmą prośbą do Szanownego Pana oraz do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do klubów Parlamentarnych, o odrzucenie projektu ustawy autorstwa Posła A. Dery jako
niezgodnej z prawem i wybitnie szkodzącej interesom
działkowców rodzinnych ogrodów działkowych, oraz społeczeństwu miast i gmin.

Gorlice, 12 maja 2009 r.

/-/ Podpisy Prezesów

Walne Zebranie ROD „Orłowiec” w Kaliszu
UCHWAŁA nr 9/2009
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Orłowiec” w Kaliszu
z dnia 9 maja 2009 r.
Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Orłowiec” w Kaliszu zgromadzeni na walnym zebraniu sprawozdawczym, po zapoznaniu się z działaniami na rzecz
likwidacji ogrodów w obecnej formule, stanowczo protestują przeciwko projektowi nowej ustawy i likwidacji Polskiego Związku Działkowców i ustawy o ROD.
Szczególne nasze oburzenie wzbudza fakt, że autorem
projektu nowej ustawy jest Andrzej Dera, użytkownik
działki w Ostrowie Wielkopolskim usytuowanej w naszym okręgu. Jesteśmy ogrodem o nieuregulowanym stanie prawnym i wiemy dobrze, że w przypadku braku

obecnej ustawy o ROD nie mamy żadnych szans na
uwłaszczenie.
Majątek naszego ogrodu pochodzi ze składek członków
i jego nacjonalizacja byłaby wielką niesprawiedliwością.
Roztaczany mit o uwłaszczeniu zakończyłby się wielkim rozczarowaniem działkowców w chwili regulowania
„tak niewielkich należności”.
Apelujemy do Posłów o odrzucenie projektu zgłoszonej
ustawy i pozostawienie ogrodów w spokoju a działkowcom o pozwolenie na spokojne użytkowanie swoich działek.

Przewodniczący walnego Zebrania
/-/
Kalisz, 9 maja 2009 r.
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Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Zarząd ROD „Portowa” w Płocku
Do: Marszałek Sejmu RP
Bronisław Komorowski
STANOWISKO
Zarząd i jego działkowicze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Portowa” w Płocku po zapoznaniu się z projektem ustawy wniesionym przez Prawo i Sprawiedliwość do
Sejmu RP, stanowczo się sprzeciwiamy zakusom tej partii na nasze ogródki działkowe. Chaos i ogólne zamieszanie jest domeną Partii Prawa i Sprawiedliwości i to
właśnie jest przyczyną nękania najsłabszej grupy polaków: emerytów i rencistów. My działkowcy popieramy
obowiązującą ustawę o rodzinnych ogrodach działko-

wych, która dobrze się sprawdza i służy nam wszystkim
działkowcom oraz całemu Związkowi.
Nie pozwalamy by dla celów jednej Partii zaginął w naszym kraju ruch ogrodnictwa działkowego oraz tradycje
wielu pokoleń. Nie można niszczyć tego co jest dobre.
Jesteśmy głęboko przekonani, że Sejm RP odrzuci projekt ustawy o ogrodach działkowych autorstwa PiS-u
i utrzyma obecny stan prawny i faktyczny, który w pełni
odpowiada naszym działkowcom.
W imieniu Zarządu i działkowców
Prezes Ogrodu
/-/ Alicja Stasiak

Płock 21 maja 2009 r.
Do wiadomości:
1. Krajowa Rada PZD
2. Klub Parlamentarny PO
3. Klub Parlamentarny PiS
4. Klub Parlamentarny SLD
5. Klub Parlamentarny PSL

ROD im. 40-lecia Wojska Polskiego w Pile
STANOWISKO
Zarządu ROD im. 40-lecia Wojska Polskiego w Pile
w sprawie obrony ustawy z dnia 08.07.2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Zarząd w porozumieniu z działkowcami wyraża zdecydowany sprzeciw próbom wprowadzenia ustawy autorstwa PiS zmieniającej całkowicie nasze miejsce i rolę
w ogrodach działkowych.
Analiza projektu ustawy i powszechne dyskusje na temat naszej przyszłości pozwalają jednoznacznie odrzucić
to co nam proponują niekompetentni politycy.
Ustawa jest niespójna, nieczytelna a przede wszystkim
niesprawiedliwa. To co nas działkowców teraz łączy, to
świadomość że wstępując do związku zgadzamy się z je-

go Statutem i Regulaminem. Ustawa PiS natomiast od początku dzieli każdego z nas na lepszych lub gorszych, bogatych i biednych, cwanych i oszukanych.
Żyjemy w czasach trudnych, ale oczekujemy od życia
spokoju i względnej stagnacji. Nie chcemy zamętu i rewolucyjnych zmian, które doprowadzą do upadku wieloletnich tradycji wspólnoty działkowców. Uważamy,
wprost że polityką niech rządzą politycy a działkami
– działkowcy, tak będzie dla wszystkich najlepiej.
W imieniu Zarządu
Prezes
/-/ Jerzy Semeniuk

Piła, 27 maja 2009 r.
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Zarząd ROD „Grzegórzki” w Krakowie
Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Grzegórzki”
w Krakowie, po zapoznaniu się z projektem ustawy
o ogrodach działkowych, który został złożony przez Klub
Parlamentarny PiS w dniu 23 marca 2009 r. do Sejmu,
stwierdza, że jest to kolejny projekt wyborczy na potrzeby wyborców do Parlamentu Europejskiego.
Panie Marszałku!
My działkowcy, jesteśmy zbulwersowani pomysłem architekta projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych
Posła Andrzeja Dery, który próbuje wprowadzić zamęt w
społeczeństwie działkowym.
Pomysł tworzenia wspólnot działkowych oraz likwidacja
dotychczasowego statusu prawnego zgodnego z Konstytucją RP jest wielką ingerencją w samorządność i samodzielność ogrodów i Polskiego Związku Działkowców.
Obiecywanie działkowcom wykupu dzidek na własność
za symboliczną złotówkę, tj. 1% jest wielkim absurdem,
bo który Wójt, Burmistrz czy Prezydent sprzeda działkę na
własność, skoro 70% ogrodów nie jest ujęte w planach
rozwoju przestrzennego, oraz w opracowaniach studyjnych jako ogrody działkowe. Już raz PiS wyprowadził
w pole Spółdzielnie Mieszkaniowe, które różnicą wartości mieszkań za 1 zł obciążą Skarb Państwa – czyli nas
podatników, na kwotę około 9 mld zł.
Najwyższy czas, aby Parlamentarzyści przestali nękać
tych zmęczonych w większości emerytów, rencistów
i bezrobotnych działkowców, którzy prawie przez 20 lat
odpierali ataki na ogrody i Polski Związek Działkowców,
a ostatnio w celu zdobycia elektoratu sposobem „oszukańczym”.

W Europie zrzeszającej kilkanaście państw, działkowcy nie są tak nękani jak w Polsce, a jeszcze im państwa
pomagają w formie dotacji na rozwój ogrodnictwa.
Po raz kolejny sprzeciwiamy się nowym próbom zmiany ustawy o ogrodach działkowych z roku 2005, pod którą złożono 614 tysięcy podpisów w jej obronie. Autorzy
PiS-u, którzy są twórcami tego fatalnego pomysłu dotyczącego projektu ustawy o ROD muszą się liczyć z tym,
że działkowcy w większości nie poprą ich w wyborach,
a będą głosować na kandydatów życzliwych dla działkowców, jak PO, PSL i Partie Lewicowe.
Szanowni Parlamentarzyści, jest wiele innych dziedzin
życia codziennego, którymi powinniście się zająć, np. zapobieganiem zubożenia społeczeństwa, służbą zdrowia,
oświatą, emerytami i rencistami, mieszkalnictwem, opieką społeczną i bezrobotnymi, którzy niekiedy odbierają
sobie życie z ubóstwa. Należy się liczyć z działkowcami,
którzy w ciągu życia doszli swoją pracowitością do dobra, które jest działką, na której resztę życia chcą spędzić
tu właśnie, ale bezstresowo.
Należy się również liczyć z Polskim Związkiem Działkowców, którego zasługi w tak wspaniałym rozwoju ogrodów nie można nie zauważyć, bo żadna struktura organizacyjna i żaden związek nie potrafiłby zainicjować tyle
dobra dla ludzi starszych i uboższych, jak to zrobił Polski
Związek Działkowców, stąd projekt likwidacji PZD bez
historycznej oceny rozwoju ogrodnictwa działkowego jest
wysoce nieodpowiedzialny. Takim zamierzeniom działkowcy zdecydowanie mówią NIE.
Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu ROD „Grzegórzki”
/-/ Jan Tacik

Skarbnik
/-/ Janina Szewczyk

V-ce Prezes
/-/ Marian Rzepka

Kraków, 25 maja 2009 r.

Zarząd ROD im. Pionierów we Wrocławiu
Prezydium Sejmu RP
Warszawa
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Pionierów we Wrocławiu wyraża stanowczy sprzeciw wobec poczynań niektórych posłów PiS odnośnie zmiany ustawy

z 8 lipca 2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Ustawa ta jest wielkim osiągnięciem całej rzeszy działkowców naszego państwa prawa. To nasze wnioski i po120

stulaty zostały w niej zagwarantowane. Ustawa spełnia
nasze oczekiwania. Obecne struktury organizacyjne Polskiego Związku Działkowców w pełni zaspakajają nasze
potrzeby. Ogrody Działkowe, których finansowo nie stać
na inwestycje czy większe remonty, są wspierane dotacjami. Ogrody położone w miastach są ich „płucami”,
a w okresie wiosenno-letnim swoim widokiem i zapachem
kwitnących drzew i krzewów zachwycają mieszkańców.
Pomysł Pana posła Dery stanowi „obiecanki-cacanki”.
Nastąpiłby podział działkowców na bogatych, których
stać będzie wykupić działki i biednych emerytów i rencistów, którzy nie będzie stać na wykup. Pan poseł Dera proponuje wykup działki za 1% jej wartości, ale nie bierze
pod uwagę aktualnych cen gruntów w miastach. We Wrocławiu 1 ha gruntu kosztuje od 1 do 2 milionów. Nie trudno obliczyć ile trzeba będzie zapłacić za działkę o pow.
500 m2, a podatek gruntowy corocznie będzie wzrastał jak
wzrasta w Wspólnotach Mieszkaniowych. Działkowcy
ROD im. Pionierów we Wrocławiu po zapoznaniu się

z nowym pomysłem posła Andrzeja Dery nie wyrażają
zgody na zmianę Ustawy z 5 lipca 2005 r. na jakąkolwiek
inną. Nowa ustawa proponowana przez posłów Prawa
i Sprawiedliwości służyć będzie ludziom' bogatym i deweloperom, którzy nasze ogrody zamienią w blokowiska
lub tereny handlowo-usługowe. Ponadto Pan poseł Dera
proponuje nacjonalizację majątku Polskiego Związku
Działkowców, a tym samym i Ogrodów Działkowych,
a nie wskazuje w jaki sposób działkowcy odzyskają swoje dotychczasowe wkłady i kto im je zwróci.
Pamiętamy nacjonalizację przemysłu, rolnictwa i majątków, i wiemy też do czego ona doprowadziła nasz kraj.
Do tej pory wiele tysięcy ludzi nie odzyskało swojej własności ani nie otrzymało rekompensaty. My działkowcy
ROD im. Pionierów we Wrocławiu nie chcemy do nich
dołączyć i dlatego wszelkim zmianom NASZEJ, aktualnie
obowiązującej. Ustawy z dnia lipca 2005 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, mówimy stanowcze NIE!
Za Zarząd ROD
Prezes
/-/ Jan Iwanowiec

Wrocław, 25 maja 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Uzdrowisko” w Polanicy Zdrój
UCHWALA Nr 10/2009
Walnego zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Uzdrowisko”
w Polanicy Zdrój
z dnia 25.04.2009 r.
Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Uzdrowisko” w Polanicy Zdrój na walnym zebraniu sprawozdawczym po zapoznaniu się z informacjami nowych
uregulowań ustawowych dotyczących ogrodów działkowych nagłaśnianych medialnie przez Posłów Prawa
i Sprawiedliwości, stwierdzają, te nie oczekują żadnych
nowych ustaw w tym zakresie, a tym bardziej takich które zmierzają do likwidacji Polskiego Związku Działkowców i Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach
działkowych, która weszła w tycie w dniu 21 września
2005 r. jest ustawą dobrze zabezpieczająca trwałość i rozwój ogrodów działkowych. Ustawa ta również w sposób

kompleksowy zabezpiecza prawa działkowców w tym
prawo użytkowania działki i prawo własności do wszystkich nasadzeń i urządzeń jakie posiada na swej działce.
Proponowana sprzedaż działek podzieli ogrody i podzieli działkowców na tych którzy będą mogli i będzie ich stać
na zakup działki i na tych którzy posiadają działki na ogrodach, które z różnych względów nie będą objęte sprzedażą, a ponadto na tych, których nie będzie stać na kupno.
Sprzeciwiamy się również zamiarom likwidacji Polskiego Związku Działkowców, który przez okres 16 minionych lat skutecznie bronił i chronił działkowców oraz
polskie ogrody działkowe o ponad 100-letniej tradycji.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Wojciech Sobczak
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Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Zarząd ROD „Miasto” w Wałbrzychu
Kancelaria Sejmu
Rzeczypospolitej Polski
STANOWISKO
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Miasto”
w Wałbrzychu w imieniu 1260 użytkowników ogrodów
działkowych protestuje przeciwko projektowi Ustawy PiS
w sprawie uwłaszczenia terenów ogrodów działkowych
na terenie Rzeczpospolitej.
Przypomina ten projekt Ustawy autorstwa Pana Dery
i Kolesiów projekt o nacjonalizacji gospodarstw rolnych
po 1945 r., gdy u władzy byli ojcowie i dziadkowie Pana
Dery w PRL-u.
Dla formalności przypomnijmy, że zabierano tzw. obszarnikom i „kułakom” grunty rolne, by rozdawać je tzw.
biednym i bezrolnym chłopom, co zawsze skutkowało
brakiem chleba na rynku.
Wydaje się nam, że Pan Dera i Koledzy bardzo słabo
znają historią powojenną i współczesną, bo chcą znowu
„nacjonalizować”. Obiecują, jakie to dobrodziejstwo będzie dla rzeszy około 1 mln. użytkowników ogrodów
działkowych, że zamiast rocznie płacić kilkadziesiąt złotych kosztów utrzymania, to będą płacić kilkaset,
a wszystkie sprawy sporne przyszłych użytkowników, będą rozstrzygać odpłatnie Sądy Powszechne.
„Dobrodziejstwem” dla użytkowników ogrodów ma
być rzekoma „własność” gruntu, za którą trzeba będzie
zapłacić do kilku tysięcy złotych i wtedy odpoczynek na
takiej działce będzie luksusem.
Pytanie podstawowe brzmi czy wszystkich rencistów
i emerytów będzie stać na taki luksus? Już w obecnej sytuacji ekonomicznej kraju, użytkownicy ogrodów maja
problemy z opłata kosztów utrzymania w kwocie

50,00–80,00 złotych rocznie! Pan Dera zapomina dla jakiej grupy społecznej ma być ten projekt!
Cynizm projektodawcy można wyczytać w każdym
wierszu tej Ustawy (projekt), co świadczy o pisanie tego
projektu aa zamówienie polityczne.
Rozumiemy, że Przedstawiciele Narodu – czyli Posłowie mają prawo wystąpić z każda propozycja Ustawy, wystarczy zebrać 15 podpisów „Kolesiów”, żeby taki dokument zarejestrować w Kancelarii Sejmu. To jest „gratka”! Każdy kto chce z Was zaistnieć w mediach, gotów
jest zrobić wszystko, żeby tylko być przed kamera? Nie
trzeba wysokiego ilorazu inteligencji, trzeba sprytu i czystego korzystania z restauracji sejmowej, a niektóre
„bzdurne” projekty piszą się same!
My działkowcy współczujemy takim posłom i wierzymy, że w następnej kadencji wyborcy sami zrozumieją, na
kogo głosować.
Wydaje się nam, że w obecnej sytuacji w kraju i na świecie posłowie powinni się zajmować sensownym budżetem i ratowaniu gospodarki, a nie powinni marnować
papieru na tzw. projekty uwłaszczeniowe.
Panie Derek i Kolesie – proszę pamiętać, że gdy będziemy demonstrować przed Sejmem w obronie obecnej
struktury Polskiego Związku Działkowców, to radzimy
Panom nie wychodzić poza mury budynku Sejmu, bo
działkowcy nie bada żałować zgniłych pomidorów i kurzych jej razem z salmonellą!
Póki co życzymy dobrych snów!
Za Zarząd
Prezes
/-/ Stanisław Stępień

Wałbrzych, maj 2009 r.

Zarząd ROD „Janowo” w Rumi
Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
STANOWISKO
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Janowo” w Rumi
Zarząd ROD „Janowo” w Rumi, po zapoznaniu się
z projektem ustawy Klubu Parlamentarnego Prawa i Spra-

wiedliwości przedstawionego na konferencji prasowej
przez posła Pana Andrzeja Derę uważa, że:
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– projekt PiS-u jest nieudolną kompilacją przepisów ustawy o ROD, Statutu PZD, regulaminu ROD, prawa o wspólnotach, kodeksu cywilnego itp. co daje marny dokument
pogmatwany, nieprzejrzysty, sprzeczny wewnętrznie;
– autorom tego bubla prawnego chodzi o likwidację PZD
poprzez atak na ustawę o ROD, a nie o dobro działkowców;

– złożenie tego projektu odbieramy jako akt polityczny,
mający na celu zdobycie poklasku przed wyborami do Europarlamentu.
Wyrażamy nadzieję, że Sejm w pierwszym czytaniu odrzuci projekt ustawy tak niekorzystny dla całego środowiska działkowców.
Z wyrazami szacunku
/-/ 7 podpisów

Rumia, 26 maja 2009 r.

ROD „Dobrzyńska-Klin” w Płocku
Marszałek Sejmu RP
Pan Bronisław Komorowski
Sprawa: obrona Ustawy o ROD z 8.07.2005 r.
W imieniu naszych użytkowników działek i wszystkich
członków ogrodów ROD „Dobrzyńska-Klin” zwracamy
się z prośbą o zwrócenie uwagi na to że jesteśmy Waszymi wyborcami. Każda opcja polityczna winna mieć na
uwadze że to my Was wybieramy. Okłamywanie nas
działkowców nic Wam dobrego nie przyniesie, a wręcz
odwrotnie, pozostali Wasi zwolennicy odwrócą się od
Was. Szanowne Panie i Panowie Politycy Waszą dewizą
powinno być „NIC O NAS BEZ NAS”. To że Wy się kłócicie nikogo nie dziwi bo stołki są atrakcyjne. Nikt Was
nie upoważnił do skłócania naszej dużej rodziny jaką są
Rodzinne Ogrody Działkowe. Stanowczo nie zgadzamy
się z takim tokiem myślenia wobec naszej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8.07.2005 r. która
w pełni zadawala i zabezpiecza nas i nasz Związek. Pozwólcie nam wypoczywać w przez nas urządzonej enklawie ciszy, łonie natury oraz cieszyć się owocami
i warzywami wyprodukowanymi naszymi rękoma, włożonym sercem i poniesionymi kosztami. Wy pozwalacie

na degradację środowiska poprzez palenie opon-my natomiast dbamy o czyste i nieskażone niczym powietrze nad
nami. Każdemu wiadomo, że emeryci i ludzie chorzy, to
grupa o najniższych dochodach, każdy chciałby na siłę nas
uszczęśliwić nie pytając o zgodę. Pytamy czy godzi się
upokarzać i tak upokorzoną ww. grupę społeczeństwa. Ta
grupa ludzi nie ma się gdzie odwołać, do kogo iść na skargę. Na dzień dzisiejszy nie ponosimy kosztów utrzymania zarządów czy komisji.
Regulamin i Statut nie różnicuje żadnego użytkownika
i obowiązuje każdego członka Związku. Nowy pomysł
projektu Ustawy PiS-u doprowadzi do tego że na nic nas
nie będzie stać – a to co wypracowaliśmy sami bez pomocy Rzeczypospolitej zostanie zawładnięte i ulegnie degradacji. Działkowcy jako rodzina zostanie podzielona. Czy
właśnie o to WAM chodzi, kochana ELITO!!! Cały majątek narodowy został wyprzedany. Projekt PiS-u dąży do likwidacji zagospodarowanych gruntów będących w użytkowaniu działkowców i Związku PZD.
Prezes
/-/ Danuta Raichert

Płock, 9 maja 2009 r.
Do wiadomości:
KP PO, PSL, SLD, LiD
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ROD „35-lecie” w Zielonej Górze
STANOWISKO
samorządu ogrodowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „35-lecie” w Zielonej Górze
z dnia 25 maja 2009 r.
w sprawie ustawy o ogródkach działkowych złożonego do Sejmu przez posłów PiS
Samorząd ogrodowy i działkowcy ROD „35 lecia”
w Zielonej Górze z niepokojem przyjmują informację o
złożeniu do laski marszałkowskiej przez grupę posłów PiS
projektu ustawy o ogródkach działkowych. Zapoznaliśmy
się z tym dokumentem i stwierdzamy, że zawarte w nim
propozycje są kolejną próbą nierzetelnego traktowania
działkowców i ich rodzin.
Oto po raz kolejny ogrody działkowe stają się kartą
przetargową w bliskiej już kampanii wyborczej, w myśl
zasady, że kto złoży więcej obietnic, ten wygrywa.
To skłania nas do postawienia publicznie kilku pytań autorom projektu wywodzącym się z partii Prawo i Sprawiedliwość:
1. Komu ma służyć prawo, które zakłada w projekcie
tak chętnie przez pomysłodawców nagłaśniany zamiar
uwłaszczenia działkowców, jeśli w całym kraju blisko
70% działkowców nie będzie mogło z tego uwłaszczenia
skorzystać z powodu istniejących uwarunkowań prawnych (np.: roszczenia byłych właścicieli, nieuwzględnienie ogrodu działkowego w planie przestrzennego zagospodarowania, brak dokumentacji prawnej). Tylko w Zielonej Górze, gdzie znajduje się nasz ogród, z możliwości
uwłaszczenia nie skorzystają działkowcy z 12 rodzinnych
ogrodów działkowych. Gołym okiem widać, że w ten sposób szykuje się „prawo” dla wybranych.
2. Dlaczego w projekcie zakłada się funkcjonowanie
w ogrodach właścicieli (posiadających pełne prawa) oraz
użytkowników, najemców i dzierżawców (posiadających
ograniczone prawa do decydowania o sprawach ogrodu)?
Czy dobrze rozumiemy, że mimo szumnie zapowiadanego wykupu działek za grosze, nie wszystkich będzie na te
„grosze” stać?
3. Jakie będą te ogrody wg Waszego pomysłu, jeśli z góry zakłada się, że tzw. wspólnota ogrodowa będzie się
składała z działek o nierównym statusie prawnym?

4. Dlaczego z góry zakłada się możliwość posiadania
działki wielkości do 1500 m2 oraz możliwość zmiany jej
przeznaczenia ,,(...) w (...) wypadkach uzasadnionych
szczególnymi potrzebami gospodarczymi właściciela (...)”
– art. 4. Czy oznacza to dla niektórych prostą drogę do wybudowania na działce domu lub warsztatu? Jaki to będzie
ogród, w którym obok dzierżawionej działki stać będzie
dom właściciela? Co wtedy z wypoczynkiem i uprawą?
5. Jakie wykroczenia, wbrew Konstytucji RP, popełnił
Polski Związek Działkowców, że w projekcie PiS został
zapisany zamiar jego likwidacji. Czy oznacza to, że boicie się Związku, który broni praw działkowców i dla dobra Waszej sprawy wolicie go zlikwidować?
6. Na podstawie jakiego prawa pomysłodawcy nowej
ustawy chcą znacjonalizować majątek Związku, wypracowany przez pokolenia działkowców? Czy są juz może
chętni na przejęcie tego majątku? Nie zgadzamy się na oddanie majątku Związku, jakim dysponujemy w naszym
ogrodzie, bo go nie ukradliśmy, tylko został wypracowany przez ponad 30 lat istnienia ogrodu wysiłkiem 700
działkowców.
Pomysł odebrania majątku PZD nie tylko uważamy za
niesprawiedliwy, ale dodatkowo źle nam się kojarzy z czasami, o których wolelibyśmy nie pamiętać.
7. Jakie to prawo, które chce zabierać jednym po to, aby
dać drugim?
8. Według dobrych obyczajów projekt ustawy, zwłaszcza dotyczący prawie miliona rodzin działkowych w Polsce, powinien być konsultowany z zainteresowanymi?
Szkoda, że autorzy projektu nie znaleźli czasu, aby rozmawiać z działkowcami. I nie z tymi, którzy już, wbrew
prawu, wybudowali domy na działkach. Czy to dla nich
szykowana jest ta nowa ustawa?
Swoimi podpisami, złożonymi poniżej, opowiadamy się
przeciwko projektowi PiS i przeciwko zamiarowi tworzenia
takiego prawa, które obraża autorytet polskiego parlamentu.
/-/ 16 podpisów członków samorządu działkowego
i działkowców ROD „35-lecie” w Zielonej Górze

Zielona Góra, 25 maja 2009 r.

ROD „Piast” w Głuszycy
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Piast”
w Głuszycy po zapoznaniu się z projektem ustawy

o ogródkach działkowych autorstwa Pana Andrzeja Dery
Posła Prawa i Sprawiedliwości kategorycznie sprzeciwia124

my się rozwiązaniom zawartym w projekcie ww. ustawy,
ponieważ są one absolutnie dla nas nie do przyjęcia. Uważamy, że jest to kolejna próba rozbicia polskiego ruchu
ogrodnictwa działkowego oraz rozparcelowania gruntów
zajętych przez kilka tysięcy ogrodów działkowych.
Zgłoszone propozycje w powyższym projekcie ustawy
są sprzeczne z Konstytucją RP. Zmierzają do likwidacji
samorządnej i samodzielnej organizacji, jaką jest Polski
Związek Działkowców oraz nacjonalizacji jego majątku
który przez kilkadziesiąt lat wypracowywały kolejne pokolenia działkowców.
Pan Andrzej Dera na konferencji prasowej w dniu
23.03.2009 r. nazwał powyższy projekt rewolucyjnym
i cywilizacyjnym rozwiązaniem „bolączek” działkowców.
Proponując wysokie bonifikaty przy wykupie działek na
własność liczył na poparcie ze strony działkowców dla powyższego projektu ustawy. Nawet nie wspomniał o kosztach takich jak np. notarialne, sądowe przy założeniu
księgi wieczystej czy geodezyjnych, które będzie musiał

ponieść działkowiec. Ponadto, zgodnie z projektem ustawy kilkakrotnie wzrosną koszty utrzymania ogrodów w
porównaniu z obecnymi, ponieważ każdy ogród będzie
musiał z własnych środków finansowych utrzymać pracowników etatowych nowo powstałych wspólnot na wzór
wspólnot mieszkaniowych istniejących w Spółdzielniach
Mieszkaniowych. W naszym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym przeważają emeryci i renciści. Przy naszych
skromnych dochodach nie stać nas będzie na takt luksus
jak posiadanie działki. W rzeczywistości uwłaszczenie zaproponowane przez Pana Andrzeja Derę zmierza do wywłaszczenia. Projekt ustawy wymierzony jest przeciwko
nam - działkowców. A karykatura samodzielności zaproponowana w tym projekcie świadczy jak bardzo jesteśmy
lekceważeni przez ludzi których niegdyś wybieraliśmy
w wyborach do Sejmu RP. Kategorycznie sprzeciwiamy
się projektowi ustawy o ogródkach działkowych i prosimy
o jego odrzucenie.
Podpisy 22 osób
/-/

Głuszyca, 25 kwietnia 2009 r.

Zarząd ROD „Malinka” w Zawidowie
Pan
Marszałek Sejmu RP
Bronisław Komorowski
PETYCJA
Działkowcy i Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Malinka” zwracają się prośbą do Pana Marszałka Sejmu
RP o zniesienie z obrad Sejmu RP projektu ustawy o ogrodach działkowych, zgłoszonego w dniu 23.03.2009 r.
przez posła Prawa i Sprawiedliwości Pana Andrzeja Derę.
Polscy Działkowcy w odróżnieniu od działkowców z innych krajów UE, muszą nadal się martwić o swoją przeszłość. Ciągle musimy się bronić, ciągle musimy coś
udowadniać, czy ktoś chce nas skłócić, zrujnować nasz
dorobek z wieloletnią tradycją.

Członkowie naszego ogrodu to w większości działkowcy w podeszłym wieku, którzy często na swoich działkach
ulokowali cały dorobek swojego życia. Tu możemy odpocząć, pracować, oddychać świeżym powietrzem odrywając się od trudów codziennego życia.

Panie Marszałku!
Wierzymy, że Pana doświadczenie polityczne i społeczne nie dopuści do uchwalenia tak bardzo krzywdzącej działkowców i ich rodzin projektu ustawy Pana Andrzeja Dery.
Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu
/-/ Włodzimierz Michalkiewicz

Wiceprezes Zarządu
/-/ Tadeusz Radzik

Zawidów, 29 kwietnia 2009 r.
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Sekretarz Zarządu
/-/ Janina Gudewicz

Walne Zebranie ROD „Poziomka” w Grodzisku Mazowieckim
UCHWAŁA Nr 11
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Poziomka” w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 25 kwietnia 2009 r.
w sprawie protestu członków ROD „Poziomka” w stosunku do projektu ustawy PiS
o ogrodach działkowych
Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD „Poziomka” liczącego ponad 150 rodzin zgłasza zdecydowany sprzeciw wobec proponowanych przez partię Prawo
i Sprawiedliwość rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o pracowniczych ogródkach działkowych. Rozwiązanie te zmierzają bowiem do skutecznej likwidacji
ogródków działkowych w Polsce.

Walne Zgromadzenie członków ROD „Poziomka”
w Grodzisku Mazowieckim wyraża stanowisko, że funkcjonowanie ogrodów działkowych winno być oparte na
zasadach ustalonych w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 169,
poz. 1419).

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Prezes ROD „Poziomka” w Grodzisku Mazowieckim
/-/

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ E. Piechota

Zarząd ROD „Zdrowie” w Siedlcach
STANOWISKO
Walnego zebrania członków ROD „Zdrowie” w Siedlcach
z dnia 18 kwietnia 2009 r.
w sprawie obrony ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku
My członkowie Ogrodu Działkowego „Zdrowie” w Siedlcach po raz kolejny protestujemy przeciwko projektowi
zmian w prawie związkowym, którym jest ustawa o Rodzinnych Ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r.
Stanowisko w sprawie odrzucenia projektu ustawy opracowanej przez PiS – bardzo w końcowym efekcie niekorzystnego dla działkowców – przekazujemy do Marszałka
Sejmu i przewodniczących klubów parlamentarnych.
Chcemy nadal pozostać organizacją samorządną, działającą dla dobra swoich członków społecznie i współpracujących z innymi organizacjami i społecznością lokalną,
w celu uzyskania produkcji owocowo-warzywnej i aktywnego wypoczynku. Stabilizacja prawa działkowego jest
niezbędna do dobrego pełnienia obowiązków organizacyjnych, inwestycyjnych i porządkowych. Uważamy, że za-

warte w projekcie PiS zasady doprowadziłyby do nierówności pod względem prawnym i skłóciłoby środowisko
działkowców. Zarządzanie ogrodów na wzór wspólnot
mieszkaniowych nie jest dobrym pomysłem. Ogrody pełnią funkcję obiektów użyteczności publicznej i mają doskonale sprawdzone metody zarządzania i organizacji
pracy oraz wypoczynku w ogrodach dla członków związku i ich rodzin. Mamy nadzieje, że posłowie, znając stanowisko działkowców wyrażane w latach poprzednich,
potwierdzone naszymi podpisami – uwzględnia nasze stanowisko, a Pan Marszałek Sejmu odrzuci projekt PiS-u
jako niekonstytucyjny i nierealny w praktyce do zastosowania ze względu na zróżnicowany status prawny gruntów na których powstały ogrody.

Prezes ROD „Zdrowie” w Siedlcach
/-/ Krystyna Rejniak

Siedlce, 18 kwietnia 2009 r.

Przewodnicząca Walnego Zebrania
/-/ Marianna Januszewska

Sekretarz ROD „Zdrowie” w Siedlcach
/-/ Andrzej Siejka
/-/ 52 podpisy
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ROD „Kolejarz” w Lesznie
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan
Bronisław Komorowski
PROTEST
Szanowny Panie Marszałku,
My, działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Kolejarz” w Lesznie, po zapoznaniu się z zamieszczonym w internecie projektem Prawa i Sprawiedliwości,
protestujemy przeciw próbom zaburzenia ładu i porządku
panującego, od wielu lat, w ogrodach działkowych PZD.
Niezrozumiała jest dla nas, chęć likwidacji naszego związku przez powyższe ugrupowanie polityczne.

PZD jest samorządną, samodzielną i samofinansującą
się organizacją społeczną, nie zagrażającą żadnemu porządkowi gospodarczemu, społecznemu i politycznemu.
Nie godzimy się z takim projektem zmian, które ma
przyczynić się do zawładnięcia dotychczasowego dorobku Polskiego Związku Działkowców.

Prezes ROD „Kolejarz”
/-/

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/

Leszno, 25 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Bemowo” w Ostrołęce
STANOWISKO
walnego zebrania członków ROD „Bemowo” w Ostrołęce
w sprawie projektu ustawy autorstwa PiS o „ogrodach działkowych”
Zarząd ROD „Bemowo” stanowczo protestuje przeciwko dokonywaniu jakichkolwiek zmian w aktualnie obowiązującym prawie działkowym.
Ustawa o ogrodach działkowych w sposób pełny i satysfakcjonujący wypełnia wszelkie oczekiwania działkowców w tej mierze. Stan niepewności i dezintegracji
środowisk działkowych to jedyne pewne dokonania wynikające z rozbijackiej roboty „PiS-u”.
Od pewnego czasu w sposób mniej lub bardziej kwiecisty uczestnicy dyskusji nad „unowocześnieniem” prawa
działkowego starają się wykazać dalekie od szlachetności
zamiary PiS. A ja pytam, czy jest ktoś kto w sposób szczery i przejrzysty treściwo, wyjaśni mi, po co ten cały bałagan wokół czegoś, co od kilkudziesięciu lat funkcjonuje
normalnie?

Zdaję sobie sprawę z tego, że nie ma sensu przekonywać
nie przekonanych, ale czy u nas w kraju musi być tak, że
do każdej bzdurnej nawet sprawy trzeba dorabiać ideologię? Czy musi być tak, że jedna partia chcąc zaspokoić
swoje ambicjonalne zapędy działa wbrew logice? Czy
nasz kraj musi być krajem wiecznej kontestacji półgłówków i ćwierćinteligentów chcących zabłysnąć pseudo-erudycją w każdej z nadarzających się okazji. To o czym
piszę jest gorzkie, ale rzeczywistość jest taka właśnie.
W imieniu ponad tysiąca działkowców ROD „Bemowo” proszę: usprawniajmy i modyfikujmy niedoskonałe
przepisy, ale nie wywracajmy czegoś, co pozytywnie
funkcjonowało i funkcjonuje od kilkudziesięciu lat.
Prezes Zarządu
/-/ mgr Józef Pawlak

Ostrołęka, 25 kwietnia 2009 r.
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Walne Zebranie ROD „Biały Kamień” w Wałbrzychu
Pan
Marszalek Sejmu RP
Bronisław Komorowski
STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Biały Kamień”
w Wałbrzychu
z dnia 26.04.2009 r.
Działkowcy ROD „Biały Kamień” w Wałbrzychu
uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym
zwracają się do Pana Marszałka z apelem o odrzucenie
projektu Ustawy o ogródkach działkowych, złożonym do
Laski Marszałkowskiej w dniu 23.03.2009 r. przez Prawo
i Sprawiedliwość.
Ustawa z dnia 08.07.2005 r. o rodzinnych ogrodach
działkowych jest ustawą w pełni zabezpieczającą trwałość
i rozwój ogrodów działkowych. Ustawa ta chroni wszystkie prawa i przywileje działkowców, które zagwarantowane są w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Już
pobieżne zapoznanie się z projektem ustawy Prawa i Spra-

wiedliwości budzi wiele zastrzeżeń konstytucyjnych, które po „nie daj boże” uchwaleniu jej przez Wysoką Izbę będą z pewnością zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Ogrody działkowe, których rodowód sięga w Polsce ponad 110 lat nie powinny podlegać zawirowaniom
politycznym w okresach przedwyborczych (wybory do
Europarlamentu) od których uzależniona będzie ich przyszłość.
Zając pozytywny stosunek Pana Marszałka do ogrodnictwa działkowego w Polsce, wierzymy, że i tym razem
stanie Pan jak i cała Platforma Obywatelska w naszej
obronie.
Podpisy 65 osób
/-/

Wałbrzych, 26 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Łączność” w Wałbrzychu
UCHWAŁA NR 1/2009
Walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Łączność” w Wałbrzychu
z dnia 25.04.2009 r.
w sprawie protestu przeciwko projektowi ustawy autorstwa PiS o ogródkach działkowych wniesionej do
Sejmu RP w dniu 23.03.2009 r.
Na podstawie § 82 pkt. 10 Statutu Polskiego Związku
Działkowców, po rozpatrzeniu wniosku Walnego zebrania członków ROD „Łączność”
postanawia się:
§1
Wnieść protest przeciwko projektowi ustawy autorstwa
Pana Andrzeja Dery Posła PiS o ogródkach działkowych
wniesiony do Sejmu RP w dniu 23.03.2009 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Walne zebranie członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Łączność” w Wałbrzychu protestuje przeciwko

złożonemu projektowi powyższej ustawy. Zebrani działkowcy nie zgadzają się na zmianę dotychczasowej ustawy
z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
Propozycje zawarte w projekcie ww. ustawy są sprzeczne z Konstytucją RP. Zmierzają do likwidacji Polskiego
Związku Działkowców (organizacji społecznej która przez
ponad 20 lat skutecznie broni interesów działkowców)
oraz do nacjonalizacji jego majątku. Ponadto, przekreśla
podstawowe prawa polskich działkowców i ich ogrodów.
W konsekwencji prowadzi do likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych. Kategorycznie protestujemy przeciwko
proponowanym rozwiązaniom zawartym w projekcie
ustawy, ponieważ są iluzoryczne.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/
Wałbrzych, 25 kwietnia 2009 r.

Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Łączność
/-/ Marek Majerz
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ROD „Dąbrówka” w Jedlinie Zdroju
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Dąbrówka” po przeanalizowaniu ustawy o ogródkach działkowych Pana Andrzeja Dery Posła Prawa i Sprawiedliwości kategorycznie protestują przeciwko rozwiązaniom zaproponowanym w projekcie ww. ustawy. Powyższy projekt ustawy wymierzony jest przeciwko nam
– działkowcom. Odbiera nam podstawowe prawa które
przysługują nam z mocy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Nie chcemy zmieniać tej obecnie obowiązującej ustawy, ponieważ dobrze
służy działkowcom oraz zapewnia sprawne i właściwe
funkcjonowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Nie
oczekujemy żadnych nowych projektów ustaw dotyczących ogrodów działkowych.
Chcielibyśmy spokojnie uprawiać nasze ogrody działkowe. Mamy dosyć nękania nas coraz to nowszymi projektami ustaw w sprawie naszych ogrodów działkowych.
Rozwiązania zaproponowane przez Pana Andrzeja Derę
są absolutnie dla nas działkowców nie do przyjęcia.
Świadczą o tym, jak bardzo lekceważone jest nasze środowisko działkowców. Pod płaszczykiem uwłaszczenia za-

kłada się uchylenie popieranej ustawy o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych oraz likwidację Polskiego Związku Działkowców, organizacji społecznej, która od ponad
20 lat skutecznie broni naszych interesów. Wraz z likwidacją naszego Związku przewiduje się nacjonalizację majątku wypracowanego przez działkowców na przestrzeni
ostatnich kilkudziesięciu lat. Dla nas działkowców
uwłaszczenie oferowane przez Pana Andrzeja Derę zmierza w konsekwencji do wywłaszczenia nas oraz likwidacji ogrodów działkowych.
Na konferencji prasowej w dniu 23.03.2009 r., Pan Andrzej Dera nazwał swój projekt powyższej ustawy rewolucyjnym i cywilizacyjnym z aplauzem zaproponował
wysokie bonifikaty przy wykupie działki na własność. Był
przekonany że działkowcy, prości ludzie w przeważającej
części emeryci i renciści „połkną haczyk”, czyli dadzą się
omamić. Ale my środowisko działkowców jesteśmy zwarci i gotowi do walki w obronie naszego Związku i naszych
ogrodów działkowych. Dlatego kategorycznie protestujemy przeciwko projektowi ustawy o ogródkach działkowych i usilnie prosimy o odrzucenie tego projektu.
Przewodniczący
/-/

Jedlina Zdrój, 25 kwietnia 2009 r.

ROD im. Kozice w Wałbrzychu
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku!
Dowiedziawszy się o wpłynięciu do Sejmu projektu
ustawy Prawa i Sprawiedliwości o ogrodach działkowych,
my działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kozice” w Wałbrzychu czujemy się w obowiązku wyrazić
kilka opinii w tej sprawie.
Zdaniem naszym i naszych bliskich, to kolejna próba
odwrócenia uwagi społeczeństwa od spraw istotnych
i ważnych, których nie potrafią rozwiązać Parlamentarzyści. Dość już mieliśmy i mamy rozmaitych projektów
ustaw o ogrodach działkowych.
Lecz my chcemy, aby parlamentarzyści zostawili w spokoju naszą Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
z lipca 2005 roku. Już przecież wyraziliśmy poparcie wyłącznie dla naszej ustawy poprzez złożenie podpisów na li-

stach poparcia. Takich podpisów zebrano w skali kraju
przeszło 600.000 co chyba o czymś świadczy.
Projekt ustawy PiS-u zakłada uwłaszczenie działkowców i likwidację Polskiego Związku Działkowców.

Panie Marszałku, Panowie Posłowie!
Wszystko, co było w tym kraju już zostało rozgrabione,
czyli mówiąc inaczej: „sprywatyzowane”.
Komu na tym zależy, aby ogrody przestały istnieć –
a stanie się tak z pewnością, gdy wprowadzicie w życie
postanowienia tej ustawy.
Nam, społeczeństwu, które wybierało Was do Sejmu zależy na wprowadzaniu przez Sejm zmian konstruktywnych, zmierzających do poprawy życia, a taką nie jest
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z pewnością projekt ustawy PiS-u. Korzystając z okazji
zwracamy się za pośrednictwem Pana Marszałka do
wszystkich Parlamentarzystów o zajęcie się problemem
bezrobocia w kraju, bo wówczas, gdy ludzie będą mieli
pracę i pieniądze, będą mogli wykupywać na własność nie

tylko działki, ale wszystko co zechcą. Jeszcze raz proszę
w imieniu własnym i moich bliskich o odrzucenie projektu ustawy PiS-u o uwłaszczeniu działkowców i podjęcie
prób rozwiązania przez Sejm RP ważniejszych problemów w naszym kraju.

Przewodniczący zebrania
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Cegielska Karolina

Wałbrzych, 25 kwietnia 2009 r.

ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu
Marszałek Sejmu RP
Pan Bronisław Komorowski
STANOWISKO
Konferencji Sprawozdawczej ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu
z dnia 25 kwietnia 2009 r.
w sprawie projektu ustawy PiS o ogródkach działkowych
Delegaci Konferencji Sprawozdawczej Rodzinnego
Ogrodu Działkowego „Podzamcze” w Wałbrzychu po zapoznaniu się z projektem ustawy o ogródkach działkowych, złożonym do Sejmu przez posłów PiS w dniu
23 marca 2009 r. jednogłośnie stwierdza, że jest on kolejnym projektem tego ugrupowania politycznego zawierającym rozwiązania, które mają doprowadzić do komercjalizacji tysięcy ogrodów i działek w kraju.
Projektodawcy nie chcą uszanować i pogodzić się z tym,
że ogrodnictwo w Polsce ma ponad wiekową tradycję, że
zawsze stanowiło ono miejsce wypoczynku po pracy niezamożnym ludziom, że stanowiło i stanowi dla wielu rodzin
pomoc ekonomiczną w gospodarstwach domowych, że
ogrody działkowe to zielone płuca dzisiejszych zabetonowanych aglomeracji miejskich. Dla tej opcji politycznej
przyświeca jedyny cel: za wszelką cenę, za cenę dobra miliona działkowców w kraju i ich rodzin zlikwidować Polski
Związek Działkowców i pozbyć mocy prawnej ustawy z
dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych i
uwolnić tereny zajmowane przez ogrody działkowe w celu
udostępnienia ich dla celów komercjalizacji. Natomiast przewidywana w projekcie ustawy PiS nacjonalizacja majątku
Polskiego Związku Działkowców jest niczym innym jak powrotem do lat 50-tych ubiegłego wieku, kiedy to Polakom
władza państwowa odbierała ich dorobek całego życia.
W ocenie delegatów Konferencji Sprawozdawczej PiS
zmierza do tego samego tj. aby w aureoli prawa zabrać
majątek Polskiego Związku Działkowców, który został

wypracowany i gromadzony przez nie jedno pokolenie
działkowców ich własną pracą i z ich składek członkowskich, a więc z ich pieniędzy.

Panie Marszałku
Z nami działkowcami nikt nigdy nie rozmawiał, ani nie
konsultował czy my oczekujemy jakichkolwiek zmian naszego działkowego prawa. Zawsze kolejne projekty ustaw
autorstwa PiS o ogrodach działkowych były tworzone bez
naszego najmniejszego udziału i zawsze w gronie kilku
zdesperowanych byłych działaczy Polskiego Związku
Działkowców usuniętych przez działkowców ze Związku
za działania na jego szkodę. Ponadto w naszej sytuacji
prawnej niczego nie trzeba zmieniać. Mamy dobre prawo,
jesteśmy z własnej woli zrzeszeni w legalnej organizacji
społecznej demokratycznego państwa prawa, mamy należycie chronione Konstytucją prawa nabyte i nie zamierzamy ulec iluzorycznym obietnicom zawartym w projekcie
ustawy PiS o możliwości złożenia w gminie wniosku
o nabycie działek na własność i nie chcemy żadnych
wspólnot ogrodowych. Domagamy się jedynie, aby pozostawiono nas oraz nasz Związek w spokoju, domagamy
się więc zaprzestania jakichkolwiek działań wymierzonych przeciwko nam.
W imieniu i z upoważnienia 2600 działkowców z naszego Ogrodu, którzy złożyli podpisy za utrzymaniem
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, delegaci
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kowego „Podzamcze” w Wałbrzychu mniejszym wnoszą
o odrzucenie projektu ustawy PiS o ogródkach działko-

wych, jako dzieła niszczycielskiego tego co dobrze ludziom służy.
Podpisy delegatów Konferencji – 49 osób

Wałbrzych, 25 kwietnia 2009 r.

ROD „Jedność” w Wałbrzychu
Marszałek Sejmu RP
Pan Bronisław Komorowski
STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Jedność” w Wałbrzychu
z dnia 26 kwietnia 2009 r.
w sprawie projektu PiS o ogródkach działkowych
Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Jedność” w Wałbrzychu po zapoznaniu się
z projektem ustawy o ogródkach działkowych wniesionym
w dniu 23 marca 2009 r. do laski marszałkowskiej przez
PiS oraz po dyskusji nad tym projektem, niniejszym wnosi o jego odrzucenie w całości, jako dokumentu niekonstytucyjnego, zawierającego rozwiązania wymierzone przeciwko działkowcom, przeciwko ich dorobkowi w Polskim
Związku Działkowców, przeciwko prawu przynależności
do tego Związku, a także przeciwko istnieniu legalnie działającej organizacji społecznej w naszym państwie.
Zarówno ten projekt, jak i wcześniejsze projekty autorstwa PiS w sprawach ogrodów działkowych, nigdy nie były konsultowane z normalnymi działkowcami, którzy od
wielu lat użytkują działki, którzy od wielu lat społecznie
pracują dla dobra ogrodnictwa działkowego. Nikt z projektodawców nie pytał nas, ani nie konsultował z naszymi przedstawicielami działającymi w naszym Związku,
czy my sobie życzymy jakichkolwiek zmian. Nasze prawa i spokojne korzystanie z działek zostały nam w należyty sposób zabezpieczone w ustawie o rodzinnych
ogrodach działkowych. Natomiast propozycje zawarte w
projekcie ustawy PiS o ogródkach działkowych pozbawiają nas praw, które zapewnia nam ustawa o rodzinnych
ogrodach działkowych a zapowiadana likwidacja Polskie-

go Związku Działkowców, jedynego i skutecznego gwaranta istnienia i rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce, ma na celu likwidację ogrodów działkowych, aby
wreszcie grunty zajmowane przez ogrody przeznaczyć na
wszystko, co przyniesie zyski komercji oczywiście kosztem jedynego świadczenia socjalnego państwa jakim są
ogrody działkowe, z których korzysta najuboższa część
społeczeństwa polskiego.
W ocenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego zapowiadana w projekcie ustawy PiS o ogródkach działkowych nacjonalizacja majątku Polskiego Związku Działkowców jest niecywilizowanym aktem zemsty tej opcji
politycznej nad społecznością działkowców za to, że
zgodnie z konstytucyjną gwarancją wolności zrzeszania
się w organizacje społeczne, należała do tego Związku
i działała społecznie w jego strukturach.
Majątek Polskiego Związku Działkowców powstawał
przez kilka pokoleń i pochodzi on ze składek członkowskich a więc z własnych pieniędzy działkowców.
Przekazując powyższe stanowisko Walne Zebranie
Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jedność” w Wałbrzychu prosi Pana Marszałka o spowodowanie, aby nasze nabyte prawa i nasz Związek zostały
uszanowane i aby pozostały nie naruszane w obecnie obowiązującej ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych.
Podpisy 29 osób
/-/

Wałbrzych, 26 kwietnia 2009 r.
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ROD „Barbara” w Boguszowie Gorcach
Sz. Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
W imieniu i z upoważnienia działkowców i ich rodzin
walne zebranie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Barbara” w Boguszowie Gorcach kieruje protest przeciwko projektowi ustawy przedłożonej przez Prawo i Sprawiedliwość w sprawie przekształcenia prawa użytkowania
działek w prawo własności.
Projekt ten zakłada likwidację Polskiego Związku
Działkowców, a co za tym idzie przestaną istnieć rodzinne ogrody działkowe. Nie będzie możliwe funkcjonowanie w takiej postaci działek i ogrodów, jeśli dojdzie do
wejścia w życie tej ustawy. Takim rozwiązaniom mówimy
„NIE”.

My działkowcy ROD „Barbara” w Boguszowie Gorcach chcemy użytkować działki na dotychczasowych zasadach. Wiedząc, że wszystko, co znajduje się na działce
jest własnością działkowca nie widzimy potrzeby wykupu na własność działek, na co i tak nas nie stać i protestujemy przeciwko narzuconemu przez PiS uwłaszczeniu.
Uważamy, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku wystarczająco dba o interesy działkowców, daje nam różne prawa i przywileje.
Zwracamy się do Pana Marszałka i wszystkich Posłów
z apelem o nie dopuszczenie do wejścia w życie projektu
ustawy PiS i odrzucenie tego projektu w całości.
Zarząd ROD „Barbara”
/-/

Boguszów Gorce, 18 kwietnia 2009 r.

ROD „Wrzos” w Świebodzicach
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
My, działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Wrzos” w Świebodzicach zebrani na Walnym Zebraniu
po zapoznaniu się z projektem ustawy o ogródkach działkowych autorstwa Pana Andrzeja Dery Posła Prawa
i Sprawiedliwości wniesiony do Sejmu RP w dniu
23.03.2009 r. kategorycznie protestujemy przeciwko rozwiązaniom zawartym w projekcie powyższej ustawy.
W konsekwencji projekt ten prowadzi do likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Polskiego Związku
Działkowców. A nacjonalizacja majątku Polskiego Związku Działkowców to sprawa priorytetowa dla likwidatorów.
Obecnie obowiązująca ustawa o rodzinnych ogrodach
działkowych gwarantuje nam korzystanie z naszych działek przy niewielkiej opłacie członkowskiej. W sposób
kompleksowy zabezpiecza prawa działkowców. Natomiast Polski Związek Działkowców skutecznie broni naszych interesów.

Projekt nowej ustawy zakłada uwłaszczenie naszych
działek przy niewielkiej opłacie. Jednak wszystkie inne
koszty związane z wykupem działek takie jak np. sądowe, notarialne czy geodezyjne znacznie przewyższają nasze możliwości finansowe. Należy podkreślić, że opłaty
dotyczące funkcjonowania ogrodów w tym utrzymania
zarządu wspólnoty wielokrotnie wzrosną w porównaniu
z dotychczasowymi opłatami. Większość z nas to emeryci i renciści. Z uwagi na nasze skromne dochody nie będziemy mogli płacić takich wysokich kwot w celu
utrzymania naszych ogrodów.
Generalnie, nie widzimy konieczności posiadania naszych działek na własność. Sprzeciwiamy się również likwidacji Polskiego Związku Działkowców. Uważamy, że
projekt powyższej ustawy jest antyspołeczny i korupcjogenny, dlatego prosimy o jego odrzucenie i pozostawienie działkowców w spokoju.
Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Andrzejewski Zbigniew

Świebodzice, 18 kwietnia 2009 r.
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Walne Zebranie ROD „Panorama” w Dzierżoniowie
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
My, działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Panorama” w Dzierżoniowie obradujący na Walnym Zebraniu po zapoznaniu się z projektem ustawy o ogródkach
działkowych autorstwa Prawa i Sprawiedliwości kategorycznie sprzeciwiamy się projektowi powyższej ustawy.
Rozwiązania przyjęte w ww. projekcie ustawy są absolutnie nie do przyjęcia dla nas działkowców. Jesteśmy ludźmi biednymi, w większości emerytami i rencistami.
A zgodnie z ww. projektem ustawy posiadanie działki
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym stanie się luksusem.

Uważamy, że powyższy projekt ustawy prowadzi do likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Polskiego
Związku Działkowców. Jest wymierzony przeciwko najbiedniejszej grupie społecznej, jaką jesteśmy my działkowy. Jest prywatyzacyjny i korupcjogenny. Rozwiązania
zawarte w ww. projekcie są dla nas bardzo krzywdzące.
W konsekwencji spowodują że zostaniemy pozbawieni
naszych ogrodów, dlatego kategorycznie protestujemy
przeciwko projektowi ustawy o ogródkach działkowych.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/
Dzierżoniów, 25 kwietnia 2009 r.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Podpisy 42 działkowców

ROD „Raj” w Warszawie
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku.
Stanowisko członków ROD „Raj” w Warszawie dotyczące projektu o ogrodach działkowych autorstwa posłów
Prawa i Sprawiedliwość złożonego w Sejmie w dniu
23.03.2009 r.
Członkowie ROD „Raj” w Warszawie z niepokojem
przyjmują wiadomość o projekcie ustawy o ogrodach
działkowych, jaka została wniesiona do Sejmu dn.
23.03.2009 r. przez posłów PiS.
Projekt ten przewiduje rozwiązanie tożsame z projektami złożonymi przez PiS w 2007 r. przeciwko którym
działkowcy się sprzeciwiali. Mimo tych porażek PiS ponownie proponuje uwłaszczenie działkowców na ziemi,
której właścicielem jest Skarb Państwa czyniąc to jednym
aktem prawnym razem z likwidacją Polskiego Związku
Działkowców i nie uwzględniając w jakiej sytuacji prawnej jest większość gruntów pod ogrodami.
Członkowie naszego ogrodu to 464 rodzin uprawiających działki od 1971 roku na obszarze 17,5 ha. Stan prawny jest nieuregulowany ze względu na roszczenia
Prezydenta m. st. Warszawy w stosunku do gruntów.

Jak widać uwłaszczenie działkowców jest więc nierealne. Stanowczo protestujemy przeciwko takiemu traktowaniu nas, gdyż jest to wywłaszczenie a nie uwłaszczenie.
Nasze środowisko doskonale wie, że prawdziwym celem kolejnych propozycji tzw. uwłaszczenia jest cel komercyjny.
Stwierdzamy, że jest to kolejna akcja polityczna, aby
zbić interes dla partii PiS, ponieważ zbliżają się wybory do
Parlamentu Europejskiego. Istniejąca ustawa o rodzinnych
ogrodach działkowych z 2005 r. spełnia oczekiwania
działkowców.
Zawiera sprawdzone mechanizmy funkcjonowania
ogrodów działkowych i daje rodzinom działkowym, możliwość korzystania z najtańszej formy wypoczynku na
własnej działce. Za poparciem tej ustawy złożyło podpisy
614 tys. Działkowców.
Nie zgadzamy się, aby kolejne koncepcje Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły do zmiany ustawy i zaprzepaszczenia ponad 180-letniego dorobku naszego ogrodnictwa
w Polsce, a na terenie Warszawy 107-letniego.

Przewodniczący walnego Zebrania ROD „Raj”
/-/
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Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Walne Zebranie ROD „Bemowo II” w Warszawie
Pan Zbigniew Chlebowski
Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej
Pan Stanisław Żelichowski
Przewodniczący Klubu Polskiego
Stronnictwa Ludowego
Pan Wojciech Olejniczak
Przewodniczący Klubu Lewicy
UCHWAŁA NR 18/2009
Walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Bemowo II” im. Jana Krystiana Ulricha w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2009 r.
w sprawie: obrony ustawy z dnia 8 lipca 2009 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
My, Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Bemowo II” im. Jana Krystiana Ulricha w Warszawie zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, protestujmy przeciwko wniesionemu do Laski Marszałkowskiej
Sejmu Rzeczypospolitej w dniu 23 marca br. projektowi
ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Prawa i Sprawiedliwości.
Przedstawiony projekt jest kolejną próba uchylenia ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Projekt jest w wielu artykułach niekonstytucyjny
i generalnie dąży do likwidacji Polskiego Związku Działkowców, który to broni ogrody rodzinne. Z treści wynika,
że ma na celu swobodne przejęcie gruntów ogrodowych,
tym samym likwidację ogrodów w Polsce. To projekt nie
dla Działkowców, a dla kombinatorów i dla developerów
czekających na tanie grunty w miastach.
W naszym Ogrodzie działa ok. 1000 działkowców,
w większości emerytów, którzy swą pracą i poświęceniem
wydarli 28 lat temu ugorowi warszawskiego lotniska na
Bemowie ziemię i stworzyli oazę zieleni. Pracują dalej na
jego rzecz i na rzecz swoich działek. Istniejąca ustawa

z dnia 8 lipca 2005 r., za okres czterech lat, w pełni zdała
egzamin i jest powszechnie akceptowana. My Działkowcy, doceniamy jej zapisy i nie jesteśmy zainteresowani
zmianami własnościowymi i nowymi zasadami funkcjonowania Ogrodów. Świadczy o tym zebrane 614 tys. podpisów zebranych w jej obronie, a jednocześnie przeciw
poprzedniemu, podobnemu projektowi. Protestujemy
przeciw ignorowaniu setek tysięcy głosów Działkowców
przez partię, która ma w nazwie „sprawiedliwość” i „prawo”. Nasze ogrody to zielone płuca dla miast, powstałe
na wysypiskach, ugorach i nieużytkach dzięki naszej pracy i nakładom finansowym. Panowie Przewodniczący!
Pomóżcie spokojnie kultywować ponad 100-letnią tradycję działalności działkowej, dobrze służącej 4-milionowej
rzeszy Działkowców i ich rodzin w Polsce. Nie dajcie naruszać spokoju, w większości ludzi starszych.
Dajcie spokojnie uprawiać działki bez strachu o losy naszych Ogrodów i naszego Związku.
NIE - USZCZĘŚLIWIANIU NAS DZIAŁKOWCÓW
NA SIŁĘ. WBREW NASZYM POTRZEBOM I NASZEJ WOLI.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ odręczny podpis
Warszawa, 25 kwietnia 2009 r.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ odręczny podpis

ROD „Malborska” w Warszawie
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
STANOWISKO
członków ROD „Malborska” w Warszawie
dotyczące projektu o ogrodach działkowych autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwość złożonego
w Sejmie w dniu 23.03.2009 r.
Członkowie ROD „Malborska” w Warszawie z niepokojem przyjmują wiadomość o projekcie ustawy o ogro-

dach działkowych, jaka została wniesiona do Sejmu dn.
23.03.2009 r. przez posłów PiS.
134

Projekt ten przewiduje rozwiązanie tożsame z projektami złożonymi przez PiS w 2007 r. przeciwko którym
działkowcy się sprzeciwiali.
Mimo tych porażek PiS ponownie proponuje uwłaszczenie działkowców na ziemi, której właścicielem jest
Skarb Państwa czyniąc to jednym aktem prawnym razem
z likwidacją Polskiego Związku Działkowców i nie
uwzględniając w jakiej sytuacji prawnej jest większość
gruntów pod ogrodami.
Członkowie naszego ogrodu to 762 rodziny uprawiające działki od 1977 roku na obszarze 28 ha. Stan prawny
jest nieuregulowany ze względu na roszczenia Prezydenta m. st. Warszawy w stosunku do gruntów.
Jak widać uwłaszczenie działkowców jest więc nierealne. Stanowczo protestujemy przeciwko takiemu traktowaniu nas, gdyż jest to wywłaszczenie a nie uwłaszczenie.
Nasze środowisko doskonale wie, że prawdziwym celem

kolejnych propozycji tzw. uwłaszczenia jest cel komercyjny. Stwierdzamy, że jest to kolejna akcja polityczna, aby
zbić interes dla partii PiS, ponieważ zbliżają się wybory do
Parlamentu Europejskiego. Istniejąca ustawa o rodzinnych
ogrodach działkowych z 2005 r. spełnia oczekiwania
działkowców.
Zawiera sprawdzone mechanizmy funkcjonowania
ogrodów działkowych i daje rodzinom działkowym, możliwość korzystania z najtańszej formy wypoczynku na
własnej działce.
Za poparciem tej ustawy złożyło podpisy 614 tys. Działkowców.
Nie zgadzamy się, aby kolejne koncepcje Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły do zmiany ustawy i zaprzepaszczenia ponad 180-letniego dorobku naszego
ogrodnictwa w Polsce, a na terenie Warszawy ponad 107letniego.

Przewodniczący Konferencji Delegatów
/-/ Janina Wiesiołek

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Jadwiga Szelągowska

Warszawa, 25 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Złotowska II” w Poznaniu
STANOWISKO
Uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Złotowska II” w Poznaniu
w dniu 25.04.2009 r.
Wnosimy o odrzucenie przez posłów w I czytaniu wniesionego projektu PiS. Uważamy, ze w kolebce ogrodnictwa działkowego, jakim jest Poznań i Wielkopolska,
projekt ten nie znajdzie poparcia.

Uczestnicy walnego Zebrania po zapoznaniu się z projektem druku sejmowego nr 1886 dotyczącego ustawy o
ogrodach działkowych stwierdzają, że zawiera on niekorzystne dla działkowców rozwiązania.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Marian Hoffman

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Poznań, 25 kwietnia 2009 r.

ROD „Elektromontaż” w Warszawie
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku.
Stanowisko członków ROD „Elektromontaż” w Warszawie dotyczące projektu o ogrodach działkowych autor-

stwa posłów Prawa i Sprawiedliwość złożonego w Sejmie
w dniu 23.03.2009 r.
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Członkowie ROD „Elektromontaż” w Warszawie z niepokojem przyjmują wiadomość o projekcie ustawy
o ogrodach działkowych, jaka została wniesiona do Sejmu
dn. 23.03.2009 r. przez posłów PiS.
Projekt ten przewiduje rozwiązanie tożsame z projektami złożonymi przez PiS w 2007 r. przeciwko którym
działkowcy się sprzeciwiali.
Mimo tych porażek PiS ponownie proponuje uwłaszczenie działkowców na ziemi, której właścicielem jest
Skarb Państwa czyniąc to jednym aktem prawnym razem
z likwidacją Polskiego Związku Działkowców i nie
uwzględniając, w jakiej sytuacji prawnej jest większość
gruntów pod ogrodami.
Członkowie naszego ogrodu to 89 rodzin uprawiających
działki od 1963 roku na obszarze 4,12 ha. Stan prawny
jest nieuregulowany ze względu na roszczenia Prezydenta m. st. Warszawy w stosunku do gruntów.
Jak widać uwłaszczenie działkowców jest więc nierealne. Stanowczo protestujemy przeciwko takiemu traktowaniu nas, gdyż jest to wywłaszczenie a nie uwłaszczenie.

Nasze środowisko doskonale wie, że prawdziwym celem kolejnych propozycji tzw. uwłaszczenia jest cel komercyjny.
Stwierdzamy, że jest to kolejna akcja polityczna, aby
zbić interes dla partii PiS, ponieważ zbliżają się wybory do
Parlamentu Europejskiego. Istniejąca ustawa o rodzinnych
ogrodach działkowych z 2005 r. spełnia oczekiwania
działkowców.
Zawiera sprawdzone mechanizmy funkcjonowania
ogrodów działkowych i daje rodzinom działkowym, możliwość korzystania z najtańszej formy wypoczynku na
własnej działce.
Za poparciem tej ustawy złożyło podpisy 614 tys. Działkowców.
Nie zgadzamy się, aby kolejne koncepcje Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły do zmiany ustawy i zaprzepaszczenia ponad 180-letniego dorobku naszego
ogrodnictwa w Polsce, a na terenie Warszawy ponad 107letniego.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ mgr Ryszard Gajewski

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Jan Wrzecian

Warszawa, 26 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD im. Ks. Z. Masłowskiego w Poznaniu
STANOWISKO
Działkowców ROD im. Masłowskiego w Poznaniu
w sprawie projektu sejmowego nr 1886 PiS dotyczącego ogrodów działkowych
Działkowcy zgromadzeni w dniu 26.04.2009 roku na
Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za 2008 rok po zapoznaniu się z projektem PiS druk nr 1886 stanowczo protestują przeciwko rozwiązywaniu w nim prywatnych
spraw.

Jesteśmy przeciwko likwidacji ustawy o ROD z 8 lipca
2005 roku. Ogród nasz istnieje od 1935 roku i wyrażamy
nadzieję, że Posłowie oddalą w I czytaniu projekt PiS
i pozwolą nam nadal cieszyć się uprawą i wypoczynkiem
na działce.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Poznań, 26 kwietnia 2009 r.
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Przewodniczący Zebrania
/-/

Walne Zebranie ROD im. 27 lipca w Białymstoku
Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
STANOWISKO
Walnego Zebrania członków ROD im. 27 lipca w Białymstoku
z dnia 25 kwietnia 2009 r.
w sprawie złożonego w Sejmie RP projektu ustawy o ogrodach działkowych w wersji Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości
Szanowny Panie Marszałku

zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe oraz lawinowo zgłaszane roszczenia osób fizycznych w stosunku
do tych gruntów powodują, że uwłaszczenie nie będzie
możliwe.
Projekt przewiduje również niewielki zakres samorządności, stanowi wprost, że nadzór nad działalnością samodzielnych ogrodów działkowych sprawuje wójt, burmistrz
lub prezydent miasta i zakłada na wzór wspólnot mieszkaniowych tworzenie wspólnot działkowych poprzez odpłatne zarządzanie ogrodami, zastępując dotychczasowe
zarządzanie oparte w zdecydowanej większości o działalność społeczną aktywu, który jest dzisiaj w każdym rodzinnym ogrodzie działkowym. Konsekwencją takiego
działania jest powołanie tzw. Rady społecznej, która jest
ściśle powiązana z władzami samorządowymi i w ich
imieniu sprawuje nadzór kontrolny nad bieżącym funkcjonowaniem ogrodu.
Oczywistym jest też, że podstawowym celem projektu
ustawy o ogródkach działkowych jest likwidacja Polskiego Związku Działkowców, ogólnopolskiej organizacji pozarządowej, samofinansującej się, która dotychczas
skutecznie broni działkowców i ogrody działkowe przed
takimi propozycjami jakie zapisali parlamentarzyści PiS
w projekcie ustawy o ogródkach działkowych.
Pod rządami aktualnej ustawy czujemy się bezpiecznie,
mamy zgodnie z art.14 obecnie obowiązującej ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych zapewnione bezpłatne i bezterminowe prawo użytkowania działek i czerpanie z niej pożytków. Odnosimy wrażenie czytając projekt
ustawy, że do ogrodów wracają lata 50-te minionego wieku, kiedy to obywatelom Polski Ludowej nacjonalizowano ich dorobek życia
Wydawało się, że pomysły „uwłaszczenia” odeszły do
historii. Niestety po raz kolejny względy czysto polityczne – zbliżająca się kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego – narażają działkowców na groźbę utraty
dotychczas nabytych praw, zagwarantowanych w ustawie
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Czas najwyższy, aby Parlamentarzyści dali spokój rodzinnym ogrodom działkowym i skończyli te kilkunastoletnie podchody w celu zdobycia elektoratu sposobem
„oszukańczym” na lep.

My uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 27 lipca w Białymstoku wyrażamy zaniepokojenie nasilającymi się atakami na
Polski Związek Działkowy i ustawę z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych. Jeszcze nie zanikły
niepokoje działkowców związane z nie respektowaniem
praw działkowców, które niosła ze sobą tzw. „specustawa” drogowa czy ostatnio dokonane zmiany w ustawie
Prawo budowlane, a już Klub PiS-u złożył w Sejmie na
Pana ręce projekt ustawy o ogrodach działkowych, znowu
siejąc niepokój wśród działkowców i szum wokół działek.
Dotychczasowa ustawa o ROD uchwalona przez Sejm
RP 8 lipca 2005 roku całkowicie zabezpiecza potrzeby
działkowców i określa korzystne dla nich zasady funkcjonowania ogrodów.
Ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce liczy ponad
117 lat. Ogrody działkowe były i są nadal dla działkowców z miast i miasteczek miejscem wypoczynku po pracy, a przede wszystkim pomocą ekonomiczną. Stanowią
płuca dzisiejszych zabetonowanych miast
Sprzeciwiamy się aby dla celów komercyjnych, ruch
ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz tradycje wielu
pokoleń działkowców zostały w imię partyjnych interesów bezpowrotnie zniszczone.
Złożony w Sejmie RP dnia 23 marca 2009 roku nowy
projekt ustawy o ogrodach działkowych ustawy nie zawiera żadnych gwarancji, że polscy działkowcy otrzymają działki na własność i to bez ponoszenia kosztów.
Działkowiec będzie musiał ponieść koszty przekształcenia
działki, między innymi koszty pomiarów oraz opracowań
geodezyjnych i kartograficznych, koszty sądowe z tytułu
założenia i wpisu do księgi wieczystej prawa własności
działki nabytej na podstawie decyzji organu samorządowego. Stąd zwodzenie działkowców wykupem działek na
własność za symboliczną „złotówkę” jest wielkim absurdem. Żaden Prezydent, Burmistrz czy Wójt nie sprzeda
działek na własność, skoro ponad 70% ogrodów nie jest
ujętych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w opracowaniach studyjnych jako ogrody działkowe. Ponadto aktualny stan prawny gruntów
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Panie Posłanki i Panowie Posłowie

nad zmianami ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, gdyż obecna ustawa gwarantuje nam spokojne
użytkowanie naszych działek.
Apelujemy do Pana i wszystkich Posłów i Senatorów
o zaniechanie wszelkich działań przeciwko likwidacji obecnego stanu prawnego Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

jest wiele innych dziedzin życia codziennego, którymi
powinniście się zająć np. zapobieganie zubożeniu społeczeństwa, służbą zdrowia, oświatą, emerytami i rencistami, mieszkalnictwem, opieką społeczną i bezrobociem.
Zwracamy się więc do Pana Marszałka o zaprzestanie prac

Uczestnicy Walnego Zebrania
/-/ podpisy 68 osób

Białystok, 25 kwietnia 2009 r.

ROD „Przyroda” w Elblągu
Pan Marszałek Sejmu RP
Bronisław Komorowski
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PRZYRODA” w Elblągu po zapoznaniu się z kolejnym projektem
ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Posła na Sejm
RP Andrzeja Dery z ugrupowania Prawa i Sprawiedliwości, uważa, że Pan Poseł po raz kolejny próbuje „zamieszać” w społeczności działkowców.
I czy to uchodzi Posłowi, który jest wybierany przez wyborców również działkowców gdy w Kraju jest masę protestów użytkowników ogrodów działkowych. Sądzimy że
wyborcy zapamiętają nazwisko DERA w kolejnych wyborach albowiem ten Poseł nie słucha głosu tych co go wybrali tylko próbuje załatwić swoje i „kolesiów” prywatne
interesy.
Pomysł tworzenia wspólnot działkowych oraz likwidacja dotychczasowego statusu prawnego, a nadto zwodzenie działkowców wykupem działek na własność za
przysłowiową „złotówkę” to wielki absurd. Poseł Dera
mierzy wszystkich działkowców zawartością własnego
portfela zasobnego o dietę poselską /nie małą/ na którą
składają się również działkowcy zapominając o tym, że
przeszło 85% użytkowników tych działek to emeryci
i renciści. Niech Poseł Dera zajmie się właśnie emerytami
i rencistami, aby poprawić ich byt i wyciągnąć z głodowych emerytur może dopiero później będzie ich stać na

wykup działki na własność. Projekt ustawy dąży do zabrania im tego co pozwala podreperowywać skromny budżet domowy, W istocie projekt ustawy o ogrodach
działkowych zmierza do oddania ziemi bogatym i o to
chodzi Posłowi Prawa i Sprawiedliwości.
Stawiamy bardzo proste pytanie „Czy warto burzyć
i niszczyć to co dobrze służy ludziom od ponad 100 lat?”.
W Kraju mamy do uregulowania bardziej ważniejsze
problemy, niż ogrody działkowe, chociażby służba zdrowia, oświata, opieka społeczna, mieszkalnictwo, rosnące
bezrobocie. Niech Partia Prawa i Sprawiedliwości zajmie
się tymi dziedzinami życia bo rozwiązania proponowane
odnośnie ogrodów działkowych nie mają nic wspólnego
z prawem i sprawiedliwością, wręcz naruszają zasady
współżycia społecznego.
Uważamy iż przedłożony przez posła PiS projekt ustawy o ogródkach działkowych jest dokumentem szkodliwym i niebezpiecznym. Inicjatywę tę należy określić, jako
przejaw nieodpowiedzialności lub też złej woli jej autora.
Z tego powodu zwracamy się do Pana Marszałka Sejmu
oraz wszystkich posłów o podjęcie zdecydowanych działań, które spowodują, iż projekt ten zostanie kategorycznie odrzucony, jako naruszający zasady demokratycznego
państwa prawa oraz wolę jego obywateli.
Z poważaniem
Za Zarząd ROD „Przyroda” w Elblągu
Prezes Zarządu
/-/ Bolesław Chmiel

Elbląg, 29 kwietnia 2009 r.
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Walne Zebranie ROD „Pienista” w Łodzi
STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków Polskiego Związku Działkowców
w ROD „Pienista” w Łodzi
z dnia 25 kwietnia 2009 roku
w sprawie projektu ustawy o ogródkach działkowych autorstwa PiS
W związku z po raz kolejny podejmowanymi przez posłów PiS inicjatywami zmierzającymi do zmiany aktualnie funkcjonującego porządku prawnego w sprawach
rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku
Działkowców Walne Zebranie członków PZD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Pienista” w Łodzi wyraża
swoje oburzenie wobec tych działań. Wydawało się, że
pomysły tzw. „uwłaszczenia” działkowców przeszły do
historii, że wzięto pod rozwagę 614 tys. podpisów złożonych w obronie ustawy z 2005 r. o ROD. Jednak najwyraźniej PiS nie zamierza liczyć się z głosem działkowców,
skoro działa wbrew ich woli.
Większość działkowców w naszym ogrodzie to wieloletni członkowie Związku, którzy działki w użytkowanie
otrzymali jako zamienne za ogrody likwidowane pod
przebudowę układu drogowego i którzy doświadczyli na
własnym przykładzie, że przynależność do Związku nie
przeszkodziła a wręcz pomogła w dalszym korzystaniu
z dobrodziejstwa ogrodu i działki. Zdajemy sobie sprawę,

że posłowie PiS nie chcą odpuścić działkowcom, bo atrakcyjne dzisiaj tereny zajmowane przez ogrody działkowe
spędzają sen z oczu różnym deweloperom, a Polski Związek Działkowców stoi na przeszkodzie tym zamierzeniom. Uchylenie ustawy o ROD oraz likwidacja PZD
umożliwiłyby swobodne przeznaczanie na cele komercyjne gruntów zajętych przez ogrody.
Nikt nie zaprzeczy, że ogrody w mieście to tani wypoczynek, zadbana zieleń, dodatkowe płuca miasta. Uprawa
działki to nie tylko hobby ludzi pracujących, to często jedyne zajęcie i radość życia na emeryturze.
Czy posłowie PiS chcą wziąć na swoje sumienie krzywdę, jaka zostanie wyrządzona tym wszystkim, którzy stracą swoje działki.
Dlatego więc apelujemy do parlamentarzystów, aby
sprawę funkcjonowania ogrodów pozostawić działkowcom i zaniechać niszczenia dorobku wielu pokoleń.
Pomysłowi PiS walne zebranie członków ROD „Pienista” w Łodzi mówi zdecydowanie NIE.

Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczego
/-/ Maria Garczyńska

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Anna Piotrkowska

Łódź, 25 kwietnia 2009 r.

Zarząd ROD „Płaszów” w Krakowie
APEL
Zarząd ROD Płaszów w oparciu o uchwałę walnego zebrania członków ROD z dnia 25.04.2009 r. w sprawie nowego projektu ustawy ,,o ogrodach działkowych”, zwraca
się do Państwa z apelem o uszanowanie woli działkowców naszego Ogrodu, którzy popierają stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 31 marca 2009 r.
Po zapoznaniu się na walnym zebraniu z treścią projektu ustawy o ogródkach działkowych, wniesionej w dniu
23.03.2009 r. przez posła PiS Andrzeja Derę, działkowcy
wyrazili głęboki niepokój i obawę o dalsze istnienie ogrodów w granicach miast. Założona w projekcie likwidacja
Polskiego Związku Działkowców, którego jesteśmy
członkami, jest bezzasadna i stanowczo przeciwko temu

protestujemy. Polski Związek Działkowców jest organizacją tworzoną przez jej członków, którzy zrzeszają się
dobrowolnie i brak jest konstytucyjnych przesłanek w kierunku jego likwidacji. Popieramy PZD i jego działalność,
która broni wspólnych praw wszystkich działkowców.
Tysiące podpisów składanych w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych świadczy o woli działkowców w zakresie utrzymania prawodawstwa dotyczącego ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Kolejne projekty ustaw o ogrodach działkowych w ciągu ostatnich kilku lat zakładają przede wszystkim likwidację Polskiego Związku Działkowców i przejęcie terenu
zajmowanego przez ogród we władanie gminy (burmistrza
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lub wójta). Ewentualny wykup działek po opłaceniu
wszystkich kosztów związanych uzależniony jest od decyzji gminy; uważamy, że nie jest realne, by którakolwiek
gmina zdecydowała się sprzedać działkowcom teren ogrodu na terenie miast. Ustawa nie może, bowiem zmuszać
gminy do sprzedaży swojego majątku za bezcen. Przejęcie terenów ogrodów PZD przez gminy stanie się dużo łatwiejsze w świetle projektu ustawy: na cele bardzo różne
i nie koniecznie ogólnospołeczne. Obowiązująca ustawa
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 r., jest obecnie
skuteczną barierą do swobodnego przejmowania gruntów.
Ponadto nowy projekt ustawy zakłada odpłatne zarządzanie ogrodami oraz możliwość wyboru na członka zarządu /w tym prezesa ogrodu/ osoby niebędącej członkiem
wspólnoty. Koszty utrzymania Zarządu obciążą dodatkowo działkowców.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Ryszard Kotelon

Stanowczo protestujemy przeciw zmianom ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 r. i zwracamy się
odrzucenie projektu ustawy z marca 2009 r. oraz o zaprzestanie „uszczęśliwiania” nas kolejnymi nie do przyjęcia
propozycjami zmian ustawy o ROD.
Działkowcy chcą spokojnie gospodarować w rodzinnych ogrodach i pracować na działkach zgodnie z własnym upodobaniem. Chcemy uprawiać nasze działki dla
przyjemności, potrzeb rodziny i wspólnego pożytku. Apelujemy do wszystkich Parlamentarzystów RP, Szefów
Klubów Poselskich, Premiera Rządu RP i wszystkich Ministrów o zapewnienie nam dalszego spokojnego działania
w strukturach naszego Polskiego Związku Działkowców.
Stanowisko Walnego Zebrania ROD „Płaszów” zostało
poparte 85 podpisami wszystkich obecnych na zebraniu
członków.

Wice-Prezes ROD Płaszów
/-/ Czesław Sopel

Prezes ROD Płaszów
/-/ Marzena Smęder

Kraków, 4 maja 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Relaks” w Oleśnie
Pan
Donald Tusk
Premier Rzeczypospolitej Polskiej
STANOWISKO
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Relaks w Oleśnie podjęte podczas Walnego Zebrania
w dniu 17.04. 2009 r.
w sprawie projektu ustawy PiS o ogródkach działkowych
Walne zebranie członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego Relaks w Oleśnie po zapoznaniu się z projektem
ww. ustawy stanowczo protestuje przeciwko wprowadzaniu celowemu obiecywaniu, rzeczy nierealnych. Uznajemy powyższy projekt ustawy za godzący w interesy
działkowców i ich rodzin. Projekt ten wprowadza niepokój w ogrodach związany w efekcie z wywłaszczeniem
działkowców i utratę kawałka ukochanej polskiej ziemi,
która daje emerytom i rencistom wiele satysfakcji i zdrowia, często ukojenia przy wszelakich dolegliwościach i
chorobie. Myśmy się już raz wypowiedzieli w tej sprawie
popierając naszą ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, którą popiera 614 tys. działkowców w kraju.
Dlaczego Klub Parlamentarny PiS ingeruje w środowisko działkowców, czy Euro 2012 już ich nie interesuje,

czy nie ma ważniejszych spraw w naszym kraju do załatwienia. Widząc to co dzieje się w kraju bez tego projektu, można stwierdzić, że ogrody działkowe są likwidowane na wszelakie inwestycje, które gminom przynoszą
zysk, widać to po przestrzennych planach zagospodarowania miast. Jesteśmy pewni, że w przypadku wprowadzenia tego projektu, gminy pozyskają nowe tereny, ale
nie na cele ogrodnicze. Na tej ziemi inni będą robili interesy i się bogacili.
Jesteśmy przekonani, że inne ugrupowania polityczne
w sejmie do tego nie dopuszczą i nie skrzywdzą ludzi najbiedniejszych starych, których nie stać na koszty wykupu, czy inwestowanie.
Mamy nadzieję, że w naszym kraju demokratycznym
zostanie uszanowana wola naszych działkowców.
Z poważaniem
Prezes ROD
/-/ Tadeusz Rutko

Oleśno, 17 kwietnia 2009 r.
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Walne Zebranie ROD im. Obrońców Wybrzeża w Świnoujściu
STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego za rok 2008 Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. Obrońców Wybrzeża w Świnoujściu
Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego za
2008 rok Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Wybrzeża w Świnoujściu negatywnie oceniają polityków, którzy swymi działaniami dążą do likwidacji
Polskiego Związku Działkowców, a tym samym Rodzinnych Ogrodów Działkowcy. Dowodem na to jest wniesiony do Sejmu w dniu 23.03.2009 r. przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość (wnioskodawca Poseł Andrzej Dera) kolejny projekt „ustawy o ogrodach
działkowych”. Projekt ten nie odbiega w sposób istotny
od propozycji lansowanych poprzednio. Mami on działkowców uwłaszczeniem na bardzo dogodnych warunkach
a tak naprawdę pozbawia ochrony prawnej, umożliwia
przejęcie majątku Związku i podporządkowuje ogrody
władzom samorządowym.
Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego i partie rozpoczynają swoje kampanie, aby pozyskać elektorat.
Postanowili, więc po raz kolejny pustymi frazesami, które nie wytrzymują próby krytyki, uraczyć działkowców
obietnicą tzw. „uwłaszczenia”. Niestety brakuje jakichkol-

wiek gwarancji, że działkowcy otrzymują swoje działki
na własność, bowiem proponowane „uwłaszczenie” jest
niemożliwe. Na przeszkodzie stoi aktualny stan prawny
gruntów zajętych przez ogrody działkowe, które są masowo wyrzucane z planów zagospodarowania przestrzennego oraz coraz częściej są obciążone roszczeniami osób
fizycznych i prawnych.
Stwierdzamy, że propozycje PiS są niewiarygodne, tak
naprawdę zmierzają jedynie do likwidacji ogrodów działkowych i przeznaczeniu ich na inne cele. Ogrody działkowe istnieją ponad sto lat i nie są wymysłem komunistów, jak twierdzą niektórzy posłowie PiS. Istnieją
w wielu krajach, również w Unii Europejskiej.
Mając na uwadze powyższe, apelujemy do polityków
(posłów i senatorów), aby w/w projekt odrzucić i nie
uszczęśliwiać działkowców na siłę. Stwierdzamy, że kontynuacja istnienia ROD i obecnych struktur Polskiego
Związku Działkowców jest gwarantem korzystania z działek przez ludzi starszych, emerytów i łudzi o niższym standardzie bytowym.
Z poważaniem

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/

Prezes ROD
/-/

Świnoujście, 25 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Drogowiec” w Baczynie
UCHWAŁA nr 9/2009
Walnego zebrania Sprawozdawczego członków ROD im. „Drogowiec”
odbytego w dniu 25.04.2009 r.
Walne zebranie Sprawozdawcze członków ROD im.
Drogowiec popiera wszelkie działania podejmowane

przez KR PZD w obronie ustawy o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/

Baczyn, 25 kwietnia 2009 r.
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Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Walne Zebranie ROD „Kotwica” w Świnoujściu
STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego za rok 2008 Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kotwica”
w Świnoujściu
Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego za
2008 rok Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kotwica” w
Świnoujściu negatywnie oceniają działania polityków,
których celem jest likwidacja Polskiego Związku Działkowców, a tym samym Rodzinnych Ogrodów Działkowcy, o czym świadczy projekt „ustawy o ogrodach
działkowych” wniesiony do Sejmu w dniu 23.03.2009 r.
przez Prawo i Sprawiedliwość (wnioskodawca Poseł Andrzej Dera), PiS, celem pozyskania elektoratu w zbliżających się wyborach. Mami działkowców uwłaszczeniem
ich na bardzo dogodnych warunkach np. rozłożeniu opłat
związanych z nabyciem działki przez działkowca na okres
do 5-ciu lat.

Stwierdzamy, że propozycje PiS są pozbawione logiki i
są niewiarygodne. Propozycje PiS zmierzają do likwidacji ogrodów działkowych i przeznaczeniu ich na inne cele.
Ogrody działkowe istnieją ponad sto lat i nie są wymysłem komunistów. Istnieją też w Unii Europejskiej.
Reasumując powyższe, zwracamy się do polityków (posłów i senatorów) z prośbą o odrzucenie ww. projektu
i nie uszczęśliwianie nas działkowców na siłę.
Stwierdzamy, że kontynuacja istnienia ROD w obecnych strukturach Polskiego Związku Działkowców jest
gwarantem korzystania z działek przez ludzi starszych,
emerytów i ludzi o niższym standardzie bytowym.
Z poważaniem

Prezes ROD „Kotwica”
/-/ Edmund Kozikowski

Przewodniczący Zebrania
/-/

Świnoujście, 24 kwietnia 2009 r.

ROD im. Malina w Ujściu
Marszałek Sejmu RP
Posłowie i Senatorowie
Ziemi pilskiej
Panie Marszałku,
Posłowie i Senatorowie
Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Malina w Ujściu uczestniczący w walnym zebraniu postanowiliśmy skierować do Pana Marszałka Sejmu i naszych
Parlamentarzystów kilka słów na temat nowego projektu
ustawy PiS o ogrodach działkowych.
Informujemy przedstawicieli władzy ustawodawczej, że
odbieramy jego propozycje z niepokojem. Jest to kolejna
propozycja PiS likwidacji ogrodów, Związku i ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku.
Zastanawiamy się jaki cel ma ten nowy projekt ustawy
w czasie trwania kryzysu ekonomicznego. W naszej ocenie to jak nie wiadomo o co chodzi – a w projekcie PiS
trudno znaleźć coś dobrego dla nas działkowców – to chodzi o pieniądze, a właściwie o grunty ogrodów, które
przejmą inwestorzy, a nie jak proponujecie działkowcy.

Ujście, 7 maja 2009 r.

Trudno nam pojąć, że twórca ustawy Poseł Andrzej Dera - członek naszego Związku takie rozwiązania proponuje nam działkowcom głównie emerytom i rencistom,
którym trudno związać, co miesiąc koniec z końcem. To
na działce czujemy, że żyjemy, tutaj mamy przyjaciół i zapominamy o naszych problemach i chorobach. Rośliny za
nasza miłość do nich do ziemi i do działki odwzajemniają się nam pięknymi kwiatami i owocami.
Trudo więc nam zrozumieć intencje twórców ustawy,
bo przecież prowadzą one do wywłaszczenia nas z naszych działek co jest jednoznaczne z likwidacją ogrodów
i Związku.
Dlatego zwracamy się do Naszych Parlamentarzystów
z prośbą – odrzućcie ten szkodliwy dla nas działkowców
i Związku projekt ustawy PiS o ogrodach działkowych
w pierwszym czytaniu.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Stanisław Daukszewicz
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Prezes ROD
/-/ Franciszek Rejewski

ROD „Lotnik” we Wrocławiu
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku!
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „LOTNIK”
we Wrocławiu, reprezentujący 250 rodzin zrzeszonych
w naszym ogrodzie, z wielkim zaniepokojeniem zapoznał
się z projektem nowej ustawy o ogródkach działkowych.
Projekt ustawy został złożony do Laski Marszałkowskiej
przez PiS.
Wyrażamy swój sprzeciw przeciwko likwidacji Polskiego Związku Działkowców a w jego miejsce tworzenie
„Wspólnot Działkowych”. Naszym zdaniem projekt ustawy jest ingerencją w samorządność i samodzielność Ogrodów Działkowych. Fałszuje rzeczywistość judząc i łudząc
działkowców możliwością wykupu działek za 1% ich

wartości. Przykładem jest plan rozwoju miasta Wrocław,
który to zakłada likwidację Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Przyjęcie przez Sejm RP projektu ustawy PiS pozwoli
znacjonalizować majątek, który my działkowcy przez
dziesięciolecia budowaliśmy, tworząc miejsca, które są dla
nas i naszych rodzin ostoją spokoju, rekreacji i wypoczynku.
Dlatego zwracamy się do Pana Marszałka o wnikliwą
analizę projektu ustawy zwracając uwagę na jej negatywne skutki, które mogą uderzyć w milionową rzeszę działkowców.
Członkowie Zarządu ROD „Lotnik” we Wrocławiu
/-/ Ryszard Mac
/-/ Teresa Duchniaka
/-/ Stanisław Kołodziejczyk
/-/ Zbigniew Korniak
/-/ Kazimierz Zagozda
/-/ Ireneusz Makówka

Wrocław, 5 maja 2009 r.

ROD im. 1000-lecia w Człuchowie
STANOWISKO
W nawiązaniu do ponownej próby skłócenia działkowiczów, w rodzinnych ogrodach działkowych przez kolejne
złożenie projektu ustawy do Sejmu przez Posła Pana Andrzeja Derę i popartego przez 18 innych Posłów z ugrupowania prawicowego wywodzących się z partii Prawa
i Sprawiedliwość.
Polski Związek Działkowców jest organizacją istniejącą od ponad 100 lat tworzoną dobrowolnie przez jej członków i nie występują w nie] żadne konstytucyjne prawa,
które mogłyby stanowić powód do jej likwidacji. Po raz
kolejny nie daje nam się spokojnie pracować, wypoczywać i cieszyć się na wypracowanych nie użytkach (bagnach moczarach itp.) przez lata ciężkiej i mozolnej pracy.
Nie zgadzamy się z projektem ustawy z dnia 23 marca
2009 roku a między innymi nie mamy żadnej pewności,
co do przekazania przez lokalne władze samorządowe

(burmistrzów, wójtów,) gruntów działkowych pod własność poszczególnych działkowiczów, nie życzymy sobie
żadnych zmian w zakresie organizacyjnym ogrodnictwa
działkowego w Polsce cieszącego się ponad 100-letnią tradycją, nie uszczęśliwiajcie nas na siłę.
Według projektu ustawy zakłada się odpłatne zarządzanie ogrodami oraz możliwością wyboru na członka zarządu osoby fizycznej poza członków ogrodu, nie mającego
pojęcia o funkcjonowaniu ogrodu, co wiąże się z dużym
wzrostem ponoszonych opłat na rzecz prywatnych ogrodów w środowisku istniejącego dużego bezrobocia i pogłębiającego się w naszym regionie.
Stanowczo protestujemy, przeciw jakimkolwiek zmianom ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i likwidacji Polskiego Związku Działkowców w Polsce.
W imieniu ROD w Człuchowie
Prezes Zarządu
/-/ Marek Adamski

Człuchów, 26 marca 2009 r.
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Zarząd ROD „Nowy” w Moczkowie
STANOWISKO
ROD „Nowy” w Moczkowie
z dnia 25 kwietnia 2009 r.
w sprawie projektu Ustawy o ogrodach działkowych wnioskowanej przez A. Derę
Po zapoznaniu się z projektem Ustawy o ogrodach działkowych wnioskowanym przez Andrzeja Derę w dniu
23.03.2009 r., Walne Zebranie członków ROD „Nowy”
w Moczkowie w dniu 25 kwietnia 2009 r. zajęło następujące stanowisko:
Ustawa jest pełna błędów merytorycznych (błędy
w sformułowaniach, niedopowiedzenia, najczęściej mówi się tylko o właścicielach pomijając dzierżawców). Całość ustawy rozumiemy jako propozycję wywłaszczenia
a nie uwłaszczenia działkowców.
1. Z rozdziału 2 art. 5 wynika, że tylko gmina może tworzyć i likwidować ogrody działkowe. W tym momencie
co będzie z ogrodami funkcjonującymi, gdy ten temat nie
jest ważny dla gminy? Do likwidacji ogrodów wystarczy
tylko uchwała rady gminy.
2. Ogrody mają funkcjonować jako wspólnoty ogrodu
za czym idą dodatkowe koszty ich utrzymania ponoszone
oczywiście przez właścicieli działek.
3. Aby można było przekształcić obecne ogrody rodzinne w działki na nowych zasadach, proponuje się likwidację
PZD. W projekcie ustawy nie ma nic na temat tego okresu
przejściowego. A w tym właśnie momencie gminy mogą
zmienić np. lokalizację ogrodów. Ponadto w wyniku likwidacji PZD żaden z działkowców nie będzie mógł udowodnić swego obecnego prawa do użytkowanej działki.
4. W rozdziale 3 art. 8 proponuje się działkowiczom dwa
tytuły korzystania z działki: jako właściciel lub użytkownik. Ale dalej wg ustawy całością ogrodu ma kierować zarząd wybrany tylko spośród właścicieli. Pozostali,
ewentualni użytkownicy nie mają zatem żadnych praw.
Podobnie jak w art. 9, gdzie do tzw. części wspólnej ogro-

dów (czyli części socjalno-gospodarczej) mają tylko prawo właściciele działek jako współwłaściciele. Znów pomija się dzierżawców.
5. W art. 21 ustawa oferuje przekształcenie prawa użytkowania działki na prawo własności w formie odpłatnej.
W dalszej treści dochodzą koszty opracowań geodezyjnych, kartograficznych, wpisów do księgi wieczystej. Zatem „wykup” obecnie użytkowanego ogrodu działkowego
nie będzie symboliczny, ale wiąże się z dużymi kosztami,
na które nie stać każdego z działkowców, a zwłaszcza
tych, będących emerytami i rencistami.
6. Zgodnie z art. 22 tylko przez dwa lata od chwili ewentualnego wejścia w życie ustawy działkowcy mogą starać
się o wykup swych ogrodów, a po tym terminie pozostaje
im tylko ubieganie się o pierwszeństwo do umowy dzierżawnej uprawianej przez siebie latami działki.
7. Najbardziej bulwersujące są przepisy przejściowe
i końcowe. Jest to swoisty zamach na własność PZD. Wypracowany przez dziesiątki lat rękoma działkowiczów majątek ogrodów i PZD ma przejść za pomocą jednej ustawy
na Skarb Państwa lub w poczet majątku gmin.
Takich punktów, jak te przytoczone wyżej w tej ustawie
jest wiele. Ustawa obiecuje jedynie możliwość wykupu
ziemi na własność, ale tego nie gwarantuje Jak nie gwarantuje pozostawienia rodzinnych ogrodów w miejscach,
gdzie są od lat.
Z taką ustawą ROD „Nowy” nie może się zgodzić.
Stwierdzamy, iż projekt ustawy o ogrodach działkowych
jest sprzeczny z celami i zadaniami funkcjonowania ogrodów działkowych. Wyrażamy zatem swój ostry protest
przeciwko tej ustawie.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

Moczkowo, 25 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Astra” w Kudowie Zdroju
UCHWAŁA Nr 11/2009
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Astra” w Kudowie Zdroju
z dnia 19.04.2009 r.
Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Astra”
w Kudowie Zdroju zgromadzeni na walnym zebraniu
sprawozdawczym po zapoznaniu się z informacjami no-

wych uregulowań ustawowych dotyczących ogrodów
działkowych nagłaśnianych medialnie przez Posłów Prawa i Sprawiedliwości, stwierdzają, że nie oczekują żad144

nych nowych ustaw w tym zakresie, a tym bardziej takich
które zmierzają do likwidacji Polskiego Związku Działkowców i Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach
działkowych, która weszła w tycie w dniu 21 września
2005 r. jest ustawą dobrze zabezpieczająca trwałość i rozwój ogrodów działkowych. Ustawa ta również w sposób
kompleksowy zabezpiecza prawa działkowców w tym
prawo użytkowania działki i prawo własności do wszystkich nasadzeń i urządzeń jakie posiada na swej działce.

Proponowana sprzedaż działek podzieli ogrody i podzieli działkowców na tych którzy będą mogli i będzie ich stać
na zakup działki i na tych którzy posiadają działki na ogrodach, które z różnych względów nie będą objęte sprzedażą, a ponadto na tych, których nie będzie stać na kupno.
Sprzeciwiamy się również zamiarom likwidacji Polskiego Związku Działkowców, który przez okres 16 minionych lat skutecznie bronił i chronił działkowców oraz
polskie ogrody działkowe o ponad 100-letniej tradycji.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Pic Bronisław

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Grabowski Wiesław

– Uchwałę taką przyjęli również uczestnicy WZS ROD „Lech” w Ołdrzychowicach Kłodzkich w dniu 23.04.2009 r.

ROD „Jaśmin” w Łodzi
PROTEST
Członkowie Polskiego Związku Działkowców użytkujący działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Jaśmin” w Łodzi obradujący na walnym zebraniu w dniu
1 maja br. protestują przeciwko złożonemu w dniu 23 marca br. do laski marszałkowskiej projektowi ustawy
o ogródkach działkowych autorstwa PiS. Rozwiązania
w nim przyjęte pozbawiają działkowców taniego i przyjemnego spędzania czasu oraz odpoczynku. W związku z

tym uważamy, że uchwalenie tej ustawy będzie społecznie
nieuzasadnione.
Wyrażamy nadzieję na uwzględnienie naszych poglądów oraz liczmy, że funkcjonowanie ogrodów działkowych pozostanie na dotychczasowych zasadach, tj.
w oparciu o ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych
ogrodach działkowych.
Prezes Zarządu ROD „Jaśmin”
/-/ Stanisław Stępniak

Łódź, 1 maja 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Elektromontaż” w Łodzi
Marszałek Sejmu RP
Pan Bronisław Komorowski
APEL
ustawie posła Dery. W naszym przekonaniu jest to popis
intelektualny nie służący ogrodom działkowym. Apelujemy do Pana Marszałka o uzmysłowienie posłom wszystkich opcji, że jest wiele do zrobienia dla Polski i polskiej
biedoty a nie systematyczne ich prześladowanie.

Działkowcy ROD „Elektromontaż” w Łodzi w liczbie
207 na Walnym Zebraniu w dniu 19.04.2009 r. wyrazili
swoje niezadowolenie z nękania członków ROD przez posłów i kluby poselskie, coraz to nowymi pomysłami ich
„uszczęśliwiania”. Stanowczo protestujemy przeciwko
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Chcemy zauważyć, że ogrody działkowe nie są wymysłem żadnego wrogiego systemu.

W demokracjach europejskich i demokracji Naszej Ojczyzny działają od co najmniej 80 lat.
Za Zebranie:
/-/ Jan Paweł Tomczak - Prezes
/-/ Mikołaj Jerzy Małek - v-ce Prezes
/-/ Grażyna Duchnowicz - Skarbnik
/-/ Danuta Fibak - Sekretarz
/-/ Ryszard Granecki - Członek Zarządu - Gospodarz
/-/ Mariola Zientarska - Członek Zarządu
/-/ Mariusz Wtorek - Członek Zarządu
/-/ Andrzej Morczyński - Członek ROD

Łódź, 19 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Relax” w Siedlcach
STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Relax” w Siedlcach
z dnia 25 kwietnia 2009 r.
My członkowie PZD – użytkownicy działek ogrodu
„Relax” w Siedlcach, po zapoznaniu się z treścią projektu ustawy PiS, złożonego w dniu 23 marca 2009 r., do laski marszałkowskiej, uznajemy że:
– projekt narusza standardy demokratycznego państwa
prawa,
– godzi w ponad 100-letnią samodzielną, samorządową,
niezależną, demokratyczną organizację społeczną,
– godzi w interesy nas działkowiczów,
– zakłada nacjonalizację majątku wypracowanego przez
kilka pokoleń działkowców,
– zakłada uchylenie ustawy o ROD i likwidację ogólnopolskiej organizacji działkowców i ogrodów działkowych,
– pozbawia działkowców własności wszelkich nasadzeń
i naniesień trwale związanych z użytkowaną działką,
– wywłaszcza z altany, roślin i innego majątku stanowiącego prywatną własność działkowca chronioną Konstytucją,
– projekt posiada wiele nieścisłości, niespójnych zapisów i niespójnej koncepcji,
– projekt jest zlepkiem przepisów wziętych z kilku
ustaw nie mających praktycznego zastosowania w funkcjonowaniu ogrodów działkowych.
Działkowcy jednocześnie stwierdzają, że ustawa z dnia
8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych jest
Prezes Zarządu
/-/ Wiesław Podbielski

zgodna z Konstytucją RP, a działkowcy pod jej rządami
czują się bezpieczni. Ustawa wyposażyła ogrody w odpowiednie organy, które realizują ściśle określone zadania
związane z codziennym funkcjonowaniem ogrodu. Każdy
ogród działkowy wyposażony jest w organa zarządzające, kontrolne i rozjemcze.
My wiemy, że obowiązująca ustawa zabezpiecza nam
samodzielność, samorządność i demokrację oraz spokojną uprawę i wypoczynek na działce całej rodzinie. Chcemy normalności i przyjaznego, poważnego traktowania.
Ogrody działkowe zasługują na ochronę jako tereny zieleni miejskiej, a zarazem urządzenia użyteczności publicznej. W naszym ogrodzie, to ludzie starsi, emeryci, renciści
i bezrobotni posiadający niskie dochody. Działki są dla
nich nie tylko miejscem odpoczynku, ale często również
osiąganie niewielkich materialnych korzyści związanych
z uprawą warzyw, owoców i kwiatów. Pozostawcie więc
w spokoju działkowców, dając im prawo godnego uprawiania skrawka ziemi. My wiemy, co dla nas jest dobre
i prosimy o nie narzucanie nam swoich nieprzemyślanych,
utopijnych rozważań. Dobrze byłoby, żeby każda myśl była poprzedzona szeroką konsultacją z działkowcami. Prosimy opierać się na zdaniu doświadczonych trudem
działkowców i nie słuchać ludzi skompromitowanych.
Protestujemy przeciwko jakiejkolwiek zmianie ustawy
z dnia 8 lipca 2005r., o rodzinnych ogrodach działkowych.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Piotr Brodzik
Przewodniczący Komisji Rozjemczej
/-/ Tadeusz Paciorek

Siedlce, 25 kwietnia 2009 r.
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Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Jerzy Bielecki
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Barbara Poławska

ROD „Nadliwie” w Łochowie
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku
Latem ubiegłego roku Ogród nasz obchodził 30-lecie
swego istnienia. Były dyplomy uznania, odznaczenia
„Wzorowego Działkowca”, otrzymaliśmy z tej okazji
piękny puchar od Polskiego Związku Działkowców. Był
występ regionalnego zespołu „Włochowianie”. Była jedna wielka radość i duma, że na dawnych bagnach – po 30
latach wielu wyrzeczeń, pracy i znoju mogliśmy powiedzieć: oto nasz Ogród! Sami zelektryfikowaliśmy działki
(projekt nieodpłatnie wykonał jeden z naszych działkowców), odwodniliśmy teren i urządziliśmy tak, że jest jednym z piękniejszych ogrodów w regionie.
Jedynym mankamentem jest to, że wraz z naszym Ogrodem, zestarzeli się również jego użytkownicy, działkowcy. Większość z nich to emeryci, renciści i bezrobotni,
których ZUS nie obdarował zbyt obficie. Są jednak dumni z tego, że ich praca nie poszła na marne, że ładna, zagospodarowana działka cieszy oczy.
Spokój pracy i wypoczynku na naszych działkach zakłócają niestety niepokojące sygnały z Warszawy, dotyczące „rewelacyjnej” propozycji jednej z partii, która
usiłuje zweryfikować dotychczasowe ponad 100-letnie
tradycje ogrodów działkowych.
Projekt ustawy o ogrodach działkowych złożony przez
PiS bije bezpośrednio w najuboższych działkowców, których na pewno nie będzie stać na wykup działki w przypadku tzw. uwłaszczenia. Ten projekt nie gwarantuje
ponadto, że dotychczasowy użytkownik działki otrzyma tą
działkę na własność. PiS, jak wiadomo, co jakiś czas po-

czuwa się jako jedyny uzdrowiciel wszelkiego zła, jakie
panuje w kraju. Tym razem „rewolucyjna” propozycja tej
partii spowodować może chaos i destabilizację wśród
ogromnej rzeszy działkowców. Projekt PiS-u dąży do likwidacji Polskiego związku działkowców, jedynego opiekuna setek tysięcy działkowców, paraliżuje działalność
legalnie wybranych i reprezentowanych przez nich zarządów ogrodów działkowych. W konsekwencji projekt ten
(miejmy nadzieję, że pozostanie w sferze projektu) definitywnie zlikwiduje ogrody działkowe.
Dnia 2 mają br. odbyło się w naszym Ogrodzie Walne
Zebranie Sprawozdawcze. Jednym z kluczowych tematów tego spotkania była kolejna już dyskusja na temat projektu ustawy PiS dotycząca między innymi uwłaszczenia
(czytaj: wywłaszczenia) ogrodów działkowych. Walne Zebranie solidaryzuje się z racjami Polskiego Związku
Działkowców, organizacji w której my, działkowcy mamy wsparcie, pomoc i doradztwo, zdecydowanie negatywnie wypowiadając się o propozycjach PiS-owskich
uzdrowicieli. Liczymy na to, że większość parlamentarna
w Sejmie nie dopuści do wprowadzenia w życie tej wielce szkodliwej i niebezpiecznej dla działkowców ustawy
PiS-u i odrzuci jej projekt.
Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia
8 lipca 2005 r. to ustawa powszechnie akceptowana w środowisku działkowców wraz z niekwestionowanym Statutem Polskiego Związku Działkowców.

Prezes
/-/ Stanisław Pełka

V-ce Prezes
/-/ Mirosław Krauzowicz

Łochów, 7 maja 2009 r.

ROD „Złote Piaski” w Siedlcach
STANOWISKO
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski” w Siedlcach
w sprawie planowanych zmian ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
celów politycznych po raz kolejny wprowadzić w życie
taką ustawę.
Projekt ustawy nie zawiera żadnych gwarancji, że polscy działkowcy otrzymają działki na własność. Aktualny
stan prawny gruntów zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe powoduje, że uwłaszczenie nie będzie moż-

W imieniu działkowców naszego ogrodu Zarząd ROD
„Złote Piaski” w Siedlcach wyraża oburzenie kolejnymi
działaniami skierowanymi przeciwko polskim działkowcom.
Niezrozumiałym dla nas jest fakt, że partia z nazwy której wynika przestrzeganie prawa, próbuje dla osiągnięcia
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liwe. Ponadto propozycje PiS są sprzeczne z Konstytucją
RP, gdyż zmierzają zarówno do niezgodnej z prawem likwidacji samorządnej organizacji społecznej jaką jest
PZD, jak również zmuszają Gminy do sprzedaży swego
majątku.
Większość działkowców to emeryci i renciści dla których praca, zdrowy odpoczynek na działce jest motorem
życia. Nie zasłużyli sobie na odbieranie im skrawka ziemi,
wydartej niegdyś z nieużytków i śmietnisk nikomu niepotrzebnych.

Polski Związek Działkowców jest organizacją silna,
o zwartych strukturach i określonych Ustawą, Statutem
i Regulaminem demokratycznych zasadach działania.
Wyrażamy stanowczy protest przeciwko próbom zniszczenia ruchu o ponad stuletniej tradycji.
Kategorycznie nie zgadzamy się z taką formą uprawiania polityki. Wyrażamy stanowczy protest przeciwko niszczeniu ogrodów działkowych i PZD. Stwierdzamy, że
działania PiS nie mają nic wspólnego z Prawem i Sprawiedliwością.
w imieniu Działkowców Zarząd ROD „Złote Piaski”
w Siedlcach
Prezes
/-/ Teresa Szymko

Siedlce, maj 2009 r.

Zarząd ROD „Mazowsze” w Mińsku Mazowieckim
Szanowny Pan Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polski
Bronisław Komorowski
Zarząd Rodzinnego ogrodu działkowego im. „Mazowsze” w Mińsku Mazowieckim wyraża stanowczy sprzeciw proponowanym zmianom dotyczących działkowców
zawartych w nowo wniesionym projekcie ustawy o działkach przez Posłów PiS.
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r., która weszła w życie
21 września 2005 roku jest ustawa dobrą w dzisiejszej rze-

czywistości i w sposób kompleksowy zabezpiecza prawa
działkowców, w tym prawo użytkowania działki i prawo
własności do wszystkich urządzeń i nasadzeń na naszych
działkach.
Apelujemy do Marszałka Sejmu RP, a także do Klubów
poselskich o odrzucenie projektu ustawy wniesionej do
Sejmu przez Posłów PiS.
Za Zarząd
Prezes
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Mazowsze”
/-/ mgr inż. Bolesław Galas

Walne Zebranie ROD im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
STANOWISKO
Uczestników Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Mińsku Mazowieckim
dnia 19.04.2009 r.
w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych w dniu 23.03.2009 r.
Po zapoznaniu się z proponowanym projektem ustawy
o ogrodach działkowych autorstwa posła Andrzeja Dery
z PiS, uczestnicy Walnego Zebrania członków ROD im.
Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim, wyrażają

negatywne stanowisko w sprawie nowego projektu ustawy o ogrodach działkowych, zdecydowanie protestują
przeciwko likwidacji i innych próbom zmiany ustawy
o ROD z 8 lipca 2005 r. pozostają przeciwni traktowaniu
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działkowców przedmiotowo. Działkowcy są zrzeszeni,
działają, zgodnie ze swoja ustawą, statutem, regulaminem
i nie jest koniecznym te przepisy dla nich tworzyć.
Wszystkie proponowane zmiany zawarte w projekcie
ustawy nie mają logicznego uzasadnienia w postaci zapotrzebowania działkowców.
Zmianom i częściowej likwidacji ogrodów oraz organizacji, która została założona 25 lat temu, wyspecjalizowała się w służbie działkowcom i ruchowi ogrodniczemu
w Polsce – mówimy – NIE.
Wszystkie próby zmiany ustawy o ROD, są eksperymentem, który nie gwarantuje dalszej egzystencji ogrodów w obecnej postaci, a jest poważnym zagrożeniem dla
bardzo dobrze działającej organizacji jaką jest PZD.
PZD osiągnął wysoki poziom profesjonalizmu, służący
rozwojowi ogrodów, stojący zawsze w obronie praw działkowców. System organizacyjny i doskonałe metody wypracowane przez działaczy Związku są wzorem dla wielu
podobnych organizacji w Europie i to stanowi argument
dla zachowania obecnego stanu prawnego.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/

Propozycja posła PiS dotyczyła likwidacji PZD organizacji samorządowej, posiadającej status osoby prawnej
jest niezgodna z Konstytucją i przeciw temu ostro protestujemy. Tak naprawdę zmianami jest zainteresowana niewielka grupa ludzi, niewiele mająca wspólnego z ogrodnictwem działkowym, nie biorąca udziału w życiu ogrodowym. Ci ludzie są zainteresowani iluzorycznymi korzyściami z obiecanej darowizny przez nową ustawę.
Nie zdają sobie sprawy z zagrożeń jakie ona niesie. Dla
własnych partykularnych interesów, gotowi są poświęcić
tysiące ogrodów i działkowców. Prosimy zatem usilnie,
nie uszczęśliwiajcie nas wbrew naszej woli. Wśród nas są
przedstawiciele różnych zawodów, są też prawnicy, jesteśmy świadomi co kryje się za niektórymi artykułami tego
projektu.
Propozycja nowej ustawy w prosty sposób niesie za sobą zagrożenie likwidacji ogrodów działkowych w Polsce.
Będziemy pierwszym krajem w Europie, gdzie Państwo
zlikwidowało o ponad 100-letniej tradycji ogrodnictwo
działkowe.

Prezes Zarządu ROD
/-/ Zenon Reda

Sekretarz Walnego Zebrania
/-/ Barbara Zalewska

Mińsk Mazowiecki, 19 kwietnia 2009 r.

ROD „Geolog” we Wrocławiu
APEL
Działkowców ROD „Geolog”, uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego za 2008 r. do
WŁADZ USTAWODAWCZYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Działkowcy ROD GEOLOG we Wrocławiu wyrażają
głębokie zaniepokojenie projektem Ustawy o ogrodach
działkowych złożonym w Sejmie przez PiS w dniu
23 marca br.
Przedłożony projekt zmierza w istocie do rozbicia, osłabienia, a w konsekwencji tego do likwidacji ogrodów
zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców. Obawiamy się, że w nowych uwarunkowaniach nie zdołamy
udźwignąć kosztów ewentualnego wykupu i utrzymania
działek, a osamotnieni i pozbawieni właściwej ochrony
prawnej nie obronimy ogrodu przed ich likwidacją i przeznaczeniem na cele korzystne dla władz lokalnych. Taki
finał ogrodnictwa działkowego spowoduje krzywdę i nie-

zadowolenie szerokiej rzeszy rodzin działkowych, a nie
ludzi głównie ubogich, emerytów i rencistów. Dla ludzi
tych i ich rodzin działki dają możliwość uzupełnienia
skromnych budżetów domowych, a także stanowią miejsce taniego, aktywnego wypoczynku w niedużej odległości od miejsc zamieszkania.
Uważamy, że dotychczasowa Ustawa o ROD
z 8.07.2005 r. jest dla nas dobra, właściwe regulacje relacja wewnątrz związku oraz relacje PZD z władzami administracyjnymi.
Zatem apelujemy do władz ustawodawczych Rzeczpospolitej Polskiej o odrzucenie przedmiotowego projektu
ustawy autorstwa PiS.
Podpisy uczestników Walnego Zebrania
/-/ 28 osób

Wrocław, 25 kwietnia 2009 r.
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Walne Zebranie ROD „Andriollego” w Mińsku Mazowieckim
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek sejmu RP
Szanowny Panie Marszałku
Zgodnie z wolą Walnego Zebrania Sprawozdawczego
ROD im. Andriollego w Mińsku Mazowieckim odbytego
dn. 25.04.2009 r. wyrażamy swoje zaniepokojenie kolejnym projektem Posłów PiS pragnących nas działkowiczów uszczęśliwiać na siłę, nie pytając tej prawie
milionowej rzeszy o zdanie. Nasze stanowisko jest niezmienne, ten system funkcjonowania PZD w pełni nas zadawala. Rodzinne Ogrody Działkowe w obecnym

kształcie zarządzania odpowiadają naszym oczekiwaniom
i możliwościom finansowym. Panie Marszałku zwracamy
się kolejny raz o pozostawienie istniejącej ustawy w obowiązujący kształcie i stanem prawnym, który w pełni nam
odpowiada. Oczekujemy, iż Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odrzuci kolejny projekt autorstwa PiS i utrzyma stan
prawny zapewniający żywotne interesy Rodzinnych
Ogrodów Działkowych.
Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego
ROD „Andriollego” w Mińsku Mazowieckim
Prezes ROD
/-/ Zbigniew Jankowski

Mińsk Mazowiecki, 25 kwietnia 2009 r.

ROD „Malinówka” we Wrocławiu
Klub Parlamentarny
Prawo i Sprawiedliwość
My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malinówka” we Wrocławiu wnosimy sprzeciw wobec próby
likwidacji ogrodu przy ul. Francuskiej 41, oraz rozwiązania Polskiego Związku Działkowców, który jest samorządną i niezależną organizacją społeczną, dbającą
o interesy działkowców walcząc o istnienie ogrodów.
Uważamy, że projekt ustawy z dnia 23.03.2009 r. złożony do Sejmu RP przez autorów Prawa i Sprawiedliwości,
którzy mówią o preferencyjnych zasadach zbywania się
działek na rzecz ich użytkowników, jest nie do przyjęcia.
Protestujemy i będziemy się domagać odrzucenia wadliwego projektu ustawy „PiS” poprzez przyjęcie stano-

wisk i uchwał, których treści wykażą szkodliwość projektu i niezgodność z Konstytucją RP, a zwłaszcza z przymusową nacjonalizacją majątku PZD, po przyjęciu przez
gminy ogrodów i szybkich ich likwidacji (po wejściu
w życie ustawy).
Wierzymy, że „PiS” odejdzie od zamierzonych planów
zniszczenia ogrodów i jej Organizacji, że Rodzinne Ogrody Działkowe dzięki Polskiemu Związkowi Działkowców
będą nadal istnieć. Wolą naszej dużej rodziny działkowej
jest wycofanie projektu ustawy z Sejmu RP oraz zaniechanie kolejnych prób zmian obowiązujących przepisów
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Działkowcy ROD „Malinówka” we Wrocławiu
/-/ podpisy 28 osób

Wrocław, 25 kwietnia 2009 r.

ROD „Gądowianka” we Wrocławiu
PROTEST
Szanowni Państwo!
Zarząd i działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„GĄDOWIANKA” we Wrocławiu zrzeszeni w Polskim
Związku Działkowców po zapoznaniu się z kolejnym pro-

jektem Ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Posła
na Sejm RP Pana Andrzeja Dery zgłaszają stanowczy protest co do tego projektu.
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Oświadczamy z całą stanowczością, że jesteśmy przeciwni nasilającymi się po raz kolejny atakami na Polski
Związek Działkowców i na Ustawę z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych. Na dzień dzisiejszy
Ustawa ta w pełni zabezpiecza nam ład i porządek nieza-

grożonego nowymi pomysłami uprawiania działek. Walne Zebranie naszego ogrodu wyraża nadzieję, że długoletnia tradycja ruchu działkowego nie będzie zaprzepaszczona i że zwycięży mądrość władzy i zdrowy
rozsądek.
W załączeniu listy z podpisami 63 naszych
działkowców.
Z poważaniem
Prezes ROD „Gądowianka”
/-/ mgr Eleonora Muchalska

Wrocław, 30 kwietnia 2009 r.

ROD „Metalowiec” we Włocławku
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
PROTEST
My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Metalowiec” we Włocławku zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 25.04.2009 roku postanowiliśmy złożyć zdecydowany protest przeciwko oszukańczym zapisom zawartym w projekcie ustawy o ogrodach działkowych wniesionej przez PiS do Sejmu RP
w dniu 23.03.2009 roku.
Złożony projekt ustawy stwarza tylko pozory uwłaszczenia działkowców, faktycznie chodzi o likwidację samorządnych struktur ogrodowych i samych ogrodów. To
nie uwłaszczenie, a wywłaszczenie i znacjonalizowanie
majątku Związku gromadzonego ogromnym wysiłkiem i
potem tysięcy działkowców.
Jeśli ustawa weszłaby w życie, zdecydowana większość
działkowców przestanie być właścicielami tego, co wypracowali i nagromadzili na działce, ponosząc wielkie
koszty finansowe. Przecież nosze ogrody powstawały na
nieużytkach czy piaszczystych wydmach nadwiślańskich
- jak nasz ogród.
Faktycznym właścicielem stanie się gmina, która będzie
monopolistą, który w swej łaskawości może wyrazić zgodę na istnienie ogrodów, o ile tereny te nie zostaną przeznaczone na inne „wyższe” cele np. centro handlowe.
Projekt absolutnie pozbawia działkowców możliwości
decydowania o swoim ogrodzie, za nas decydować będą
likwidatorzy i urzędnicy skierowani przez gminy, ale by
było śmieszniej, opłaceni przez działkowców. Gminą pozostawia się całkowitą swobodę, mimo że twórcy projektu mają usta pełne frazesów o samorządności działkowej
i obronie ubogich.

Dlaczego więc w myśl projektu działkowcy mieliby
utrzymywać na swój koszt pełnomocników gminy do
przekształceń ogrodów, a często ich likwidacji?
Dlaczego będą musieli opłacać etatowych urzędników
ogrodowych - zwanych szumnie zarządami – skierowanych przez gminy?
Dlaczego chce się nas pozbawić naszego mienia
i wspólnej infrastruktury ogrodowej?
Dlaczego chce się zabrać majątek PZD, który wspólnie
tworzyliśmy z naszych składek?
Pytań jest wiele. Nielicznych będzie stać na wykupienie działki, którą użytkują. Nawet 1% wartości działki w
miastach wynosić będzie kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Czy to uwłaszczenie?
Koszty „uwłaszczenia” to także opłaty za opracowanie
geodezyjne, kartograficzne, sądowe, notarialne itp. Ci,
których nie będzie stać na wykup działki, staną się tylko
użytkownikami lub najemcami, których gmina może w
każdej chwili z działki usunąć beż odszkodowania. Obecnie obowiązująca ustawa z 2005 roku o ogrodach działkowych zabezpiecza nas przed takimi ewentualnościami,
daje nam gwarancję bezpieczeństwa i nikogo nie krzywdzi.
Projekt nie zabezpiecza nam prawa do dysponowania
mieniem, które zgromadzili sami działkowcy. Projekt anuluje art. 15 ust 2 obecnej Ustawy o ROD, straci swą moc,
bowiem według pomysłodawców wszystko co znajduje
się na działce, staje się automatycznie własnością gminy.
Tak więc uwłaszczenie dla zdecydowanej większości
działkowców stanie się wywłaszczeniem.
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Twórcą projektu ustawy nie chodzi wcale o dobro działkowców, oni tylko udają dobrodziejów, mydląc wszystkim oczy. Im chodzi o likwidację samorządnego stowarzyszenia, jakim jest PZD, o swobodne przejmowanie
wartościowych dziś gruntów, a w konsekwencji likwidacji istniejących od ponad 100 lot ogrodów działkowych
w Polsce. Jest to działanie szkodliwe dla znacznej części
społeczeństwo i zubażające w efekcie infrastrukturę wielu miast.
Projekt jest jednocześnie zbiorem niedorzecznych pomysłów wzajemnie sprzecznych, niezgodnych z obowiązującym prawem, w tym z Konstytucją. Jest to dokument
w całości przewrotny i zakłamany.

Prezes Zarządu
/-/

Walne Zebranie ROD „Metalowiec” mówi kategorycznie NIE temu projektowi, mówi kategoryczne NIE próbie
oszukania i okradzenia działkowców, a zwłaszcza bezbronnych emerytów, rencistów i mało zamożnych rodzin.
Panie Marszałku – wierzymy, że Pana dotychczasowe
uczciwe postępowanie, Pana mądrość i doświadczenie
skutecznie powstrzyma chore i niepohamowane dążenia
inicjatorów projektu w szkodzeniu interesom Państwa
i jego obywateli.
Jesteśmy przekonani, że stworzy Pan większość sejmową do odrzucenia tego szkodliwego i absurdalnego projektu ustawy.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/

Sekretarz Walnego Zebrania
/-/

Włocławek, 25 kwietnia 2009 r.

Walne Zebranie ROD „Kolejarz” w Zbąszynku
UCHWAŁA Nr 10/2009
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Kolejarz” w Zbąszynku
z dnia 18 kwietnia 2009 r.
w sprawie złożonego przez PiS do Laski Marszałkowskiej projektu ustawy o ogrodach działkowych
§1
Walne zebranie sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Kolejarz'” w Zbąszynku jest przeciwko likwidacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z
dnia 8 lipca 2005 roku. Ustawa o rodzinnych ogrodach
działkowych jest aktem prawnym w pełni zabezpieczającym prawidłowe funkcjonowanie ogrodów działkowych
jest gwarantem dla praw nabytych przez działkowców,
które są zgodne z naszymi oczekiwaniami.

§2
Walne zebranie sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Kolejarz” w Zbąszynku jest przeciwko projektowi ustawy o ogrodach działkowych złożonego do laski marszałkowskiej w dniu 23 marca 2009 roku przez
Prawo i Sprawiedliwość.
Projekt tego aktu prawnego, jest sprzeczny z podstawowymi prawami i interesami działkowców.

Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/
Zbąszynek, 18 kwietnia 2009 r.
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Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków
/-/

