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Do wszystkich członków PZD

Drodzy Działkowcy!

Uchwalenie przez Sejm w lipcu ubiegłego roku ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych prawie cała społeczność 
naszych ogrodów odebrała jako wielki sukces działkowców i Związku. Akt ten, opracowany przy współpracy orga-
nizacji zrzeszającej użytkowników działek i poparty gremialnie przez ich środowisko, miał w zamyśle jego autorów 
stanowić podstawę dla dalszego rozwoju polskich ogrodów działkowych. Był również odpowiedzią na propozycje 
zgłaszane przez nieprzychylne działkowcom i ich organizacji środowiska polityczne, które zostały powszechnie za-
negowane w ogrodach.

Wydawać by się mogło, że wejście w życie nowej ustawy ustabilizuje sytuację i pozwoli nam na spokojne korzystanie 
z dobrodziejstw ogrodów i ich dalszy rozwój. Niestety, początek roku przyniósł informacje prasowe, że politycy PiS 
powrócili do idei odrzuconych przez społeczność ogrodową i Sejm.

Z szeroko komentowanych w mediach wypowiedzi czołowych przedstawicieli tej Partii wynika, że chcą oni ponownie 
złożyć w Parlamencie projekt ustawy dotyczącej naszych działek. Generalnie są to te same pomysły, co poprzednio. 
Jednak teraz zdecydowanie częściej pojawiają się sygnały, iż rację miał Związek, gdy przestrzegał działkowców, że 
pomimo chwytliwego hasła o uwłaszczeniu, dla zdecydowanej większości z nas forsowane rozwiązania oznaczałyby 
konieczność rezygnacji z działek bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty. Coraz wyraźniej politycy PiS akcentują 
bowiem, że nie wszystkie ogrody zostałyby objęte możliwością wykupu. Decydowałyby o tym gminy. Co to oznacza 
nie trzeba chyba tłumaczyć. Ok. 90% ogrodów położonych jest w miastach. Ich władze nie ukrywają, że nie są zain-
teresowane pozbywaniem się, na warunkach preferencyjnych dla działkowców, terenów, na których sprzedaży mogą 
zarobić. Tak więc jedynie nieliczni działkowcy mieliby prawo ubiegać się o własność. Dla zdecydowanej większości 
wejście w życie rozwiązań proponowanych przez PiS oznaczałoby tymczasem, że ich działki nie będą już objęte 
gwarancjami z dzisiejszej ustawy, chroniącej ogrody przed likwidacją, a w jej przypadku zapewniającej prawo do 
odszkodowań i działki w odtwarzanych ogrodach. Jakby tego było mało, w miejsce dotychczasowego zwolnienia 
z podatków i opłat za użytkowanie działki, działkowcy mieliby płacić podatki od nieruchomości i rolny, a także czynsz 
dzierżawny, w wysokości ustalanej praktycznie dowolnie przez gminę.

Tak więc nawet, jeżeli ogród nie zostałby zlikwidowany, to działka, zamiast nieodpłatnego świadczenia socjalnego, 
stałaby się luksusowym hobby, na którego uprawianie stać będzie tylko nielicznych.

Drodzy Działkowcy!

W tej sytuacji Związek nie mógł pozostać bierny. Na specjalnym posiedzeniu Krajowej Rady PZD z udziałem Krajo-
wych Komisji Rozjemczej oraz Rewizyjnej a także prezesów niektórych ogrodów, przyjęte zostało oficjalne stanowisko 
w tej sprawie. Uznaliśmy również, że koniecznym jest poinformowanie wszystkich działkowców o aktualnej sytuacji 
i ewentualnych następstwach, jakie mogą wyniknąć dla nich z inicjatywy PiS. Dlatego też zachęcamy wszystkich 
do zapoznania się z materiałami publikowanymi w tej sprawie w Biuletynie Informacyjnym PZD nr 3/2006, dostęp-
nym w zarządach Państwa ogrodów oraz na stronie internetowej www.pzd.pl.. Omówione tam zostały propozycje 
PiS. Liczymy, że skonfrontujecie je z zapisami ustawy rodzinnych ogrodach działkowych, której teksty dostarczono 
niedawno do ogrodów. Oceńcie Państwo, jakie są rzeczywiste cele oraz skutki inicjatywy PiS i wesprzyjcie starania 
Związku w obronie istnienia ogrodów.

Krajowa Rada PZD

Krajowa Komisja Rozjemcza PZD

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD

Warszawa, dnia 27 stycznia 2006 r.
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I.  Prawo i Sprawiedliwość ponownie przeciw 
ogrodom działkowym

1. Gazeta Prawna, z dnia 3 stycznia 2006 r.

Ogródki działkowe. Projekt ustawy w styczniu w sejmie

Działkowcy dostaną ogródki na własność

Wystąpienie z Polskiego Związku Działkowców da pra-
wo do wydzierżawienia ogródka za niewielkie pieniądze 
lub wykupienia go za 500-800 zł – dowiedziała się Gazeta 
Prawna. To założenia nowej ustawy o ogrodach działko-
wych, przygotowanej przez Prawo i Sprawiedliwość.

Prawo i Sprawiedliwość jeszcze raz chce uderzyć w pań-
stwo w państwie, jakim dla partii Jarosława Kaczyńskiego 
jest wspierany przez lewicę Polski Związek Działkowców. 
Tym razem nie mówi jednak wprost o likwidacji struktur 
liczącej ponad milion członków organizacji, lecz o usa-
modzielnianiu wchodzących w jej skład ogrodów.

– Chodzi raczej o umożliwienie podejmowania decyzji 
przez poszczególne wspólnoty działkowców. Chcemy 
zaproponować takie rozwiązania, które by usamodzielniły 
poszczególne ogrody działkowe, ale bez rewolucji – mówi 
poseł PiS Marek Kuchciński.

Potwierdza, że jego partia wycofuje się z kontrower-
syjnego pomysłu powszechnego uwłaszczenia, które 
przewidywał projekt ustawy o przekształceniu prawa 
użytkowania działek w pracowniczych ogrodach dział-
kowych w prawo własności. Zawarte w nim pomysły 
likwidacji PZD i wykupywania ogródków za 5 proc. ich 
wartości zmobilizowały zrzeszonych w związku dział-
kowców. W efekcie tuż przed wyborami posłowie lewicy 
uchwalili kontrowersyjną ustawę o rodzinnych ogrodach 
działkowych, która obciąża podatników wielomilionowy-
mi odszkodowaniami w przypadku likwidacji działek, 
a na samorządy nakłada obowiązki wyposażania w in-
frastrukturę zrzeszonych w PZD ogrodów.

Stan posiadania Polskiego Związku Działkowców

967 000 ha Liczba zrzeszonych działkowców

5184 ha Liczba ogrodów działkowych

43 000 ha Zajmowane grunty

Magdalena Wojtuch

Ogródki działkowe: Jak PiS zmieni sposób użytkowania działek

Nie będzie powszechnego uwłaszczenia

Wykupywanie działek za 500-800 zł, autonomia ogro-
dów zamiast powszechnego uwłaszczenia działkowców, 
zniesienie przywilejów finansowych PZD, zagwaranto-
wanie gminom i Skarbowi Państwa wpływów z dzierżawy 
gruntów – to pomysły PiS na nową ustawę o ogródkach 
działkowych.

Rozbicie Polskiego Związku Działkowców poprzez prze-
kazywanie na własność gruntów niezależnym ogrodom, 
które wydzielą się z tej organizacji – to założenie przygo-
towywanego przez Prawo i Sprawiedliwość projektu. Ugru-
powaniu braci Kaczyńskich już raz udało się zmobilizować 
działkowców do obrony swych interesów. W odpowiedzi 
na PiS-owski projekt przewidujący uwłaszczenie ogródków 
i wykup działek przez emerytów tylko za 5 proc. ich warto-
ści, Polski Związek Działkowców wezwał swoich członków 
do obrony zagrożonych likwidacją upraw i poprzez posłów 

SLD-UP i SDPL złożył w Sejmie poprzedniej kadencji 
własny projekt wraz z podpisami 230 tys. obywateli.

Zamienił się on w obowiązującą od sierpnia 2005 roku 
ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, która kosz-
tem samorządów jeszcze bardziej umocniła monopol 
PZD na prowadzenie ogrodów, zapewniła istniejącemu 
od 1981 roku związkowi ochronę prawną i kolejne przy-
wileje podatkowe i praktycznie zablokowała likwidację 
należących do PZD ogrodów, nakładając obowiązek 
wypłacania odszkodowań na rzecz związku.

– Zdajemy sobie sprawę, że rozwiązania zapropono-
wane przez PiS, jak i SLD wzbudziły ogromne kontro-
wersje – komentuje Tomasz Markowski, poseł PiS, który 
firmował poprzedni projekt przewidujący powszechny 
wykup działek nawet z 95-proc. bonifikatą. – W pracach 
nad obecną ustawą będzie się liczyło przede wszystkim 
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zdanie działkowców, którzy założyli niezależne stowa-
rzyszenia – dodaje.

Prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Dział-
kowych, zrzeszającego obecnie ok. 1000 użytkowników 
ogródków, przyznaje, że doradza posłom.

– Największym błędem było forsowanie powszechnego 
uwłaszczenia. Trzeba stworzyć rozwiązania, które umoż-
liwią tworzenie się niezależnych wspólnot działkowców. 
Nasze propozycje przewidują, że osoby zainteresowane 
nabyciem na własność działki za 500-800 zł będą mogły 
wykupić ją na własność, a pozostali, których na to nie stać 
– dzierżawić. Wszyscy będą chronieni prawem w ramach 
jednego niezależnego ogrodu – mówi Jan Świątek, prezes 
OTOD. Obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają 
działkowcom z PZD wykupywać ogrodów, więc nabycie 
gruntu byłoby możliwe tylko po wydzieleniu się ogrodu 
ze struktury związku.

Według J. Świątka zaproponowana cena jest realna, bo 
tyle kosztuje wydzielenie gruntów, które i tak zaliczane są 
do najniższych klas pod względem jakości. Jego zdaniem 
w ustawie powinny się też znaleźć przepisy, które gwaran-
tują gminom i Skarbowi Państwa dochody z dzierżawy dzia-
łek, z których PZD jest zwolniony. – Samorządy powinny 
mieć możliwość decydowania o funkcjonowaniu ogrodów 
na swoim terenie – zapewniają projektodawcy. Jednak tak 
naprawdę poparcie gmin dla projektu zależy od kształtu 
przepisów o ochronie działek, które znajdą się w ustawie.

Magdalena Wojtuch

Kim są polscy działkowcy

Emeryci i renciści
Pracujący na stanowiskach robotniczych
Pracownicy umysłowi
Bezrobotni
Pozostałe grupy zawodowe

46,9%
24,0%
18,4%
5,0%
5,1%

Opinia

Eugeniusz Kondracki, prezes PZD

Obowiązująca ustawa gwarantuje dużo praw dla dział-
kowców: mogą użytkować działki nie płacąc za grunt, są 
zwolnieni od podatku, mają działki w zorganizowanej 
społeczności obiekcie. Wyjąć działki z pod parasola 
ustawy o ROD to pozbawienie ochrony i zgoda na li-
kwidację. Jeśli natomiast ustawodawcy zapewnili by 

nowym ogrodom taką ochronę i ułatwienia finansowe jak 
ma PZD, to mówilibyśmy o czystej polityce. Ponieważ 
ogrody w Polsce już mają zapewniona ochronę w ramach 
i związku i ustawy, powstaje pytanie czemu to ma służyć. 
Argument za zniesieniem monopolu PZD to gruba prze-
sada, bo to ta organizacja stworzyła działki.

Z odsieczą na działki

Czy znajdzie się dziś ktoś, kto nie chciałby wyku-
pić działki w centrum Krakowa, Poznania, Warszawy 
– z lokalizacją tuż przy metrze, za 5 proc. jej wartości. 
Aż trudno uwierzyć, że ta propozycja PiS-u rodem z po-
przedniej kadencji, a ideologicznie nawet z poprzedniej 
epoki – wywołała protesty miliona polskich działkowców 
zrzeszonych w PZD.

Kto w tym kraju potrafił przekonać kilkaset tysięcy 
uprawiających grządki, że kawałek ogródka za bezcen 
to dla nich zły biznes? Prezes Polskiego Związku Dział-
kowców jest dumny z faktu, że on i jego organizacja. Za 
tą dumą kryje się jednak monopolistyczny interes jednego 
podmiotu, którego zarząd dba tylko o to, by nie pozbawić 
jej przywilejów i ulg, za które płacą wszyscy podatnicy. 
Wystarczyło, że krzyknął, że zabierają działki emerytom, 

rencistom i bezrobotnym, by parlament ruszył z odsieczą. 
Czy teraz ci sami emeryci, renciści i bezrobotni okażą 
niewdzięczność i przyłączą się do garstki rebeliantów, 
która chce znieść państwo w państwie prezesa Kondra-
ckiego i stworzyć współpracujące z samorządem lokalne 
wspólnoty? Wiele będzie zależało od samego samorządu, 
który ma wiele do zyskania. Pojawia się wreszcie szansa, 
by odblokować tereny pod inwestycje i nowe mieszka-
nia i uwolnić się od pańszczyzny na rzecz PZD. Działki 
są „oczkiem w głowie” najbiedniejszych mieszkańców 
i tylko ustawowe gwarancje utrzymania możliwości pie-
lenia grządek, ukwiecania rabatów i odnawiania altanek 
będą w tym sporze argumentem. O istnieniu ogródków 
muszą decydować gminy i ich mieszkańcy, a nie prezes 
w stolicy.

Magdalena Wojtuch
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2. Fakt, z dnia 4 stycznia 2006 r.

Koniec mafii działkowej

Marzysz o własnej działce? Będziesz ją miał! Polski Związek Działkowców będzie zlikwidowany,  
a ty tylko zapłacisz za jej wykup około 500 zł – tak zapisano w projekcie ustawy  

o ogródkach działkowych, nad którymi pracuje PiS.

Gdyby ustawa weszła w życie, pewne jest jedno: zwią-
zek działkowców przestanie istnieć!-To monopolista. 
Jeżeli działkowiec nie zapisze się do związku, nie dosta-
nie ogródka. I płaci składki na kierownico – mówi Jan 
Świątek, doradca PiS przy tej ustawie.

Ludzie będą mogli wykupić działki, by stać się ich 
właścicielami. Ale choć cena to 5 proc. wartości (co 

najmniej 500 zł) – nie każdego będzie stać. W miastach 
grunty są nawet po 4 tyś. zł za mkw. Działka o powierzch-
ni 300 m2. może mieć cenę 1,2 mln zł, a 5 proc. z tego 
to aż 60 tys. zł! Ale teraz będziesz mógł sprzedać ziemię 
i zarobić na tym. Jeśli chcesz działkę uprawiać, będziesz 
mógł ją dzierżawić od gminy. Trzeba jednak pamiętać, 
że na razie to tylko projekt.

Tomasz Markowski (�8l.) PiS.
„To prywatna sprawa”

Każdy działkowicz powinien mieć możliwość wykupienia swego ogródka. Po to tworzymy te ustawę

Romuald Nocuń (66 lat) ma działkę w Krakowie
„Rewelacja”

Mam działkę od 22 lat i nie wyobrażam sobie życia bez niej. Nie mam innego, lepszego hobby. Teraz wreszcie 
będzie moja.

JSU, KK, KP, JP

Poniżej publikujemy listy skierowane do Redaktora Naczelnego dziennika „Fakt”  
przez Pana Romualda Nocunia, którego zdjęcie i wypowiedź wykorzystano w artykule.

Pan Grzegorz Jankowski
Redakcja „Fakt”

dot. Wydania z dnia 4 stycznia 2006r. Wyd. 2 – PL „Fakt” gazeta codzienna nr 3 Kraków  
str. 5 „Koniec mafii działkowej”

Panie Redaktorze jako osoba najbardziej zainteresowana 
negatywną ilustracją prasową z umieszczeniem mej osoby 
w tym fotomontażu utworzonej kompozycji uprzejmie 
informuję że: „mafia” jest określeniem stowarzyszenia 
elementów przestępczych posługujących się rozbojem 
i szantażem dbającym o własny i nteres i nieprzebierają-
cych w środkach w realizowaniu własnych zamierzeń – do 
tego kreślenia na pewno nie należy -POLSKI ZWIĄZEK 
DZIAŁKOWCÓW.

Panie Redaktorze proszę przyjąć do wiadomości że ja 
również nie należę do żadnej grupy przestępczej. Umiesz-
czenie mej osoby w tym fotomontażu i utożsamianie 
Związku z mafią jest po prostu zniesławieniem.

W związku z powyższym wnoszę o sprostowanie i prze-
prosiny w Pana gazecie, abym nie zwracał się do Związku 
o wystąpienie z powództwem cywilnym.

Dla Pana wiadomości Polski Związek Działkowców 
jest organizacją społeczną, którego ogrody działkowe 

RODZINNE są urządzeniami użyteczności publicznej 
i o jego roli i ochronie jaką Związek otacza działkowi-
czów i czym jest On i jego struktury dla każdego dział-
kowicza mówiłem redaktorowi, który przeprowadzał 
wywiad. Wyjęcie z kontekstu całej wypowiedzi kilku 
słów „Teraz wreszcie będzie moja” jest brudną reklamą 
Waszego pisma, bo działkę, którą użytkuję mam przyzna-
ną na 99 lat. Przywołanie w treści artykułu marzeń Pana 
Tomasza Markowskiego czy też doradcy PiS Pana Jana 
Świątek o likwidacji Związku może świadczyć jedynie 
o poziomie ich wiedzy o funkcjonowaniu stowarzyszeń 
realizujących ważną rolę społeczną gdzie ogrody rodzinne 
posiadają status urządzeń użyteczności publicznej art. 
4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 o rodzinnych ogrodach 
działkowych.

Niewątpliwie obaj Panowie posiadają wiedzę i predys-
pozycje, jak można zwiększać swoje dobra materialne 
o czym można bez trudu dowiedzieć się z internetu.
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Od treści artykułu „Koniec mafii działkowej” w sposób 
zdecydowany się odcinam.

Szanuję prasę i jej możliwość swobodnej działalności, 
szkoda tylko że Pana gazeta poza obroną swej wolności 
nie walczy w równy sposób o rzetelność pisanych tekstów 

tym bardziej że udzielający wywiadu nie mają możliwości 
autoryzacji.

w załączeniu ksero kompozycji fotomontażu.

/-/ Romuald Nocuń

Kraków, � styczeń 2006 r.

Pan Grzegorz Jankowski
Redakcja „Fakt”

Dotyczy: artykułu pt. „Koniec mafii działkowej” z dn. 04.01.2006 r.

Panie Redaktorze z ubolewaniem stwierdzam, że pi-
szący w Pana imieniu adwokat Piotr Banasik, o czym 
dowiedziałem się w dniu 19.01.2006 r mija się z prawdą. 
Pan adwokat Piotr Banasik nie może w sposób frywolny 
dawać wykładnię do art.41 ustawy prawo prasowe.

Osobiście jako osoba umieszczona w tle fotomonta-
żu utworzonej kompozycji mam prawo do korzystania 
z ochrony art.25 i 24 k.c.

Pragnę zaznaczyć że dysponuję dwoma świadkami, jak 
do skrzynki pocztowej przy ul. Królewskiej w Krakowie 
wkładałem kopertę zaadresowaną do Pana, jako list prio-
rytet z odpowiedzią na artykuł z dnia 4 stycznia 2006 r.

Pan mecenas raczy zauważyć, że od dnia publikacji 
Redakcja nie otrzymała informacji od członków PZD. 
Włożenie w me usta zwrotu „Teraz wreszcie będzie 
moja” jest po prostu nieprawdą i od takiego określenia 
literackiego w sposób zdecydowany się odcinam.

Rozumiem wolność słowa i rolę dozwolonej krytyki, 
ale stosowanie negatywnej reklamy jako chwytu propa-
gandowego ma też swoje granice wszak to tytuł, a nie 
sam artykuł jest bodźcem wzrokowym.

Publicystyka artykułu, jego treść i forma, jest populary-
zacją tanich haseł przewrotnej propagandy. Podanie w ty-
tule „Koniec mafii działkowej”, które to określenie w na-
szym kraju kojarzone jest z grupą przestępczą, nie ma nic 

wspólnego z wykładnią, gdzie monopolistyczny charakter 
PZD w zakresie dysponowania ogródkami działkowymi, 
utożsamia się z tytułem artykułu, polecam uwadze art.68 
ust.1 pkt.5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wklejenie mej osoby aktualnego działkowicza do foto-
montażu, jako postaci drugoplanowej do treści artykułu 
jednoznacznie utożsamia Polski Związek Działkowców 
z tytułem artykułu jako mafią działkową. A póki co, to 
żaden podmiot prawny czy też fizyczny, nie wykazał że 
Polski Związek Działkowców jest organizacją mafijną.

Inny element to zachęcanie działkowców do wykupienia 
gruntów na własność wg projektu ustawy PiS, tak się skła-
da że działkowicz nie musi być znawcą praw ekonomii 
i potrafi sam wyliczyć swoje koszty przy zmianie formy 
użytkowania działki.

Reasumując wnoszę jeszcze raz o sprostowanie treści, 
jakobym to ja akceptował treść artykułu „Koniec mafii 
działkowej” i był zainteresowany wykupem swej działki 
poprzez stwierdzenie „Teraz wreszcie będzie moja” oraz 
o przeprosiny z tego tytułu.

Wobec oficjalnej informacji że Redakcja nie otrzy-
mała żadnej informacji od członków Związku niniejszą 
korespondencję wraz z załącznikiem jakim jest moje 
pismo z dnia 5 stycznia 2006 r przesyłam za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru.

Z poważaniem

/-/ Romuald Nocuń
Kraków, 20 stycznia 2006 r.

3. Życie Warszawy, z dnia 4 stycznia 2006 r.

PiS porządkuje ogródki

Być może działkowicze będą mogli wykupić grunty na własność

Posłowie PiS pracują nad ustawą mającą uporządkować 
bałagan na działkach pracowniczych. Problem w tym, że 
działkowcy sami nie wiedzą, co dla nich najlepsze.

Bałagan w ogródkach działkowych jest okropny. I nie 

chodzi tylko o ten bałagan fizyczny – np. rudery poskleca-
ne z byle czego czy złomowiska na działkach – ale głów-
nie o zamieszanie w sensie prawno-właścicielskim.

Formalnie właścicielem gruntów, na którym są ogródki, 
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jest Skarb Państwa oraz samorządy. Praktycznie jednak 
jedynym ich dysponentem jest Polski Związek Dział-
kowców (organizacja przez PiS nazywana reliktem PRL), 
który dostał je w wieczystą dzierżawę. Działkowcy zwol-
nieni są z płacenia podatków i opłaty na rzecz gmin, 
ale samorządy muszą budować np. drogi dojazdowe do 
ogródków i rekultywować grunty.

PiS chce jakoś wyjść z tej patowej sytuacji. Rok temu 
już próbował. Zaproponował powszechne uwłaszczenie 
działkowców. Ale ten pomysł upadł. Teraz PiS powraca 
do problemu. Obecnie stawia pytanie: pozwolić na wykup 
działek czy nie?

Na sprzedaż
Jedną z propozycji jest sprzedaż gruntów dotychcza-

sowym użytkownikom za 500- -800 zł. – Tak naprawdę 
działkowcy nie mają żadnych praw do gruntu.

Jeśli Polski Związek Działkowców wykluczy kogoś ze 
swoich szeregów, nie będzie mieć ogródka, nawet jeśli 
uprawiał swoją ziemię przez 60 lat – przekonuje poseł 
PiS Tomasz Markowski.

Nie prywatyzować
Jednym z argumentów przeciwko pomysłowi wyku-

pu działek jest sytuacja w Warszawie. W stolicy działki 

znajdują się często w bardzo atrakcyjnych punktach, 
ale szpecą miasto. Władze samorządowe chciałyby 
więc je zamknąć i zamienić m.in. na grunty inwe-
stycyjne, ale przede wszystkim na ogólnie dostępne 
tereny zielone.

Jeśli jednak działkowicze staną się właścicielami swo-
ich poletek. Warszawie trudniej będzie zrealizować te pla-
ny. – Sprzedaż działek to swoista prywatyzacja terenów 
zielonych, które z natury rzeczy są własnością publiczną. 
Występuje tu więc konflikt między dobrem publicznym 
a prywatnymi interesami – zauważa naczelny architekt 
miasta Michał Borowski.

Pomysł sprzedaży działek popiera tylko część dział-
kowców. – Wieczysta dzierżawa, na podstawie której 
dziś PZD użytkuje ogródki, kiedyś się skończy. Co wtedy 
z nami będzie? Lepiej mieć prawo własności – uważa 
Wiesław Czaplicki ze Stowarzyszenia Ogrodów Dział-
kowych Region Ostrołęka.

Odmienne zdanie ma prezes Polskiego Związku Dział-
kowców Eugeniusz Kondracki. – Jeśli sprzedamy działki, 
upadnie idea rodzinnych ogródków działkowych. A poza 
tym, nowi właściciele będą mieli wyższe obciążenia 
finansowe – dodaje.

Anna Cieślak-Wróblewska

4.  Prezes PZD do Redaktora Naczelnego  
dziennika „Gazeta prawna”

Pan Jarosław Sroka
Redaktor Naczelny
Dziennika „Gazeta Prawna”

W dniu 3 stycznia br. w „Gazecie Prawnej” ukazały się na-
stępujące materiały Pani Magdaleny Wojtuch: „Działkowcy 
dostaną ogródki na własność”, „Nie będzie powszechnego 
uwłaszczenia” oraz „Z odsieczą na działki”. Dotyczą one 
przygotowywanego przez PiS projektu ustawy odnoszącego 
się do działkowców i ogrodów działkowych.

Pozwoliłem sobie przygotować artykuł stanowiący 
reakcję na powyższe publikacje. Celem tego artyku-
łu nie jest polemika z materiałami Pani Wojtuch, gdyż 

oczywistym jest, że przynajmniej od dwóch lat polscy 
działkowcy i ich Związek jest przeciwny koncepcjom 
forsowanym przez PiS. Raczej intencją tego artykułu jest 
przedstawienia społeczeństwu polskiemu podstawowych 
prawd dotyczących ogrodów działkowych i ewentualnego 
wpływu propozycji PiS na ich funkcjonowanie.

Będę niezmiernie wdzięczny, jeżeli treść załączonego 
artykułu zostanie opublikowana w jednym z najbliższych 
numerów „Gazety Prawnej”.

Prezes PZD

/-/ Eugeniusz Kondracki
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Kilka prawd o propozycjach PiS wobec działkowców i ogrodów działkowych

W dniu 3 stycznia br. w „Gazecie Prawnej” ukazały się 
następujące materiały Pani Magdaleny Wojtuch: „Dział-
kowcy dostaną ogródki na własność”, „Nie będzie po-
wszechnego uwłaszczenia” oraz „Z odsieczą na działki”. 
Dotyczą one przygotowywanego przez PiS projektu usta-
wy mającego zrewolucjonizować zasady funkcjonowania 
ogrodów działkowych. Trudno nie odnieść wrażenia, że 
powyższe materiały są mało obiektywny i uwydatniają 
poglądy tylko jednej z zainteresowanych stron, jednocześ-
nie traktując wybiórczo opinię działkowców i ich organi-
zacji. A szkoda. Bo to ich właśnie ma dotyczyć przyszły 
projekt ustawy. Przedstawiony przez Panią Redaktor 
problem jest więc niezwykle ważki dla interesów milio-
na polskich rodzin, które w swej znakomitej większości 
należą na najuboższych warstw naszego społeczeństwa. 
Liczono zatem na rzetelną informację, a otrzymano stron-
niczy materiał. Wypadało dołożyć należytej staranności 
i zachować choćby pozory bezstronności. W ujęciu Pani 
Wojtuch przedmiotowa sprawa jest bowiem niezwykle 
prosta. Sprowadza się do tezy, że głównym problemem 
polskich ogrodów i ich użytkowników jest Polski Związek 
Działkowców, a najnowsza inicjatywa PiS jest krokiem 
we właściwym kierunku.

Nie jest łatwo ustosunkowywać się do abstrakcyjnego 
projektu ustawy, którego nikt jeszcze nie widział. Moż-
na jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, 
że nowa inicjatywa PiS nie odbiegnie zasadniczo od 
dotychczasowych pomysłów tego ugrupowania dotyczą-
cych ogrodów działkowych. Wskazują na to publiczne 
wypowiedzi posłów PiS, którzy wyciągając z lamusa 
wyświechtane propozycje, które sami działkowcy dawno 
już pogrzebali, teraz pompatycznie przedstawiają je jako 
nowe i cudowne remedia na wszelkie bolączki trapiące 
polskich użytkowników działek. Nie należy zapominać, 
że na przestrzeni ostatnich 16 lat takich recept było 
już wiele. Każda z nich charakteryzowała się pięknymi 
i nośnymi hasłami rysującymi przyszłość działkowców 
i ich ogrodów w pastelowych barwach. Ta cudowna 
perspektywa zawsze miała być na wyciągnięcie ręki. 
Wystarczyło tylko spełnić podstawowy warunek i jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszystkie dotychcza-
sowe problemy działkowców miały zniknąć, a ich ogrody 
natychmiast przemieniłyby się w oazy mlekiem i miodem 
płynące. I czy proponowano powszechne uwłaszczenie 
działkowców, czy wyodrębnienie ogrodów z PZD i pod-
porządkowanie ich gminom – ten podstawowy warunek 
zawsze był ten sam. Rozbicie i zlikwidowanie Związku, 
który przez ostatnie 16 lat skutecznie chronił ogrody 
działkowe przed rozdrapaniem.

Nie należy się łudzić. Wszystkie te piękne słowa i slo-
gany próbują zakryć to, co dla większości działkowców 
jest już od dawna oczywiste. Że w tym wszystkim nie 

chodzi o uszczęśliwianie emerytów i rencistów hojnymi 
prezentami. Tu zawsze chodzi o grunty. I to nie byle 
jakie. Mówimy bowiem o niezwykle wartościowych 
gruntach w miastach, na których funkcjonuje obecnie 
większość ogrodów działkowych w Polsce. Najnowsze 
działania PiS nie są zatem wyjątkowe. Zmierzają dokład-
nie w tym samym kierunku. Unicestwienie PZD i szybkie 
odblokowanie terenów poprzez likwidację ogrodów. I to 
wszystko pod pozorem oddania działkowcom za bezcen 
kosztownych i atrakcyjnych gruntów.

Cel się zatem nie zmienia. Metody nieco częściej, choć 
i one zaczynają się powtarzać. Tym razem jak bumerang 
powraca pomysł dobrowolnego i odpłatnego uwłaszczenia 
działkowców oraz zmiany zasad zarządzania ogrodów. 
Czy są to rozsądne koncepcje? Czy przystają do ogrodów 
działkowych? Przede wszystkim trzeba jasno stwierdzić, 
że nie wszystkie tereny będą podlegały uwłaszczeniu. 
Jak wynika z planów zagospodarowania przestrzenne-
go, większość terenów ROD nie będzie zaproponowana 
działkowcom do wykupu, gdyż gminy mają już inne 
przeznaczenie dla tych gruntów, głównie komercyjne. 
Przykładowo, w Warszawie i innych większych miastach 
(Gdańsk, Wrocław, Łódź, Poznań, Kraków itp.) nie ma 
szans na to, aby na tamtejszych terenach ROD działkowcy 
mogli się uwłaszczyć, nawet za pełną odpłatnością. Po-
twierdzają to badania przeprowadzone przez PZD, dotych-
czasowe doświadczenia, działania władz lokalnych oraz 
zapowiedzi w mediach. Ponadto wysuwane propozycje 
wymownie pomijają ogromny problem ogrodów zagro-
żonych roszczeniami i zabezpieczenia sytuacji prawnej 
działkowców z tych ROD. Nie ma wątpliwości, że osoby 
te również będą wyłączone z możliwości wykupu swoich 
działek. Równocześnie znakomitą większość osób po pro-
stu nie będzie stać na taki wykup, jeśli uwzględni się ich 
położenie majątkowe. W tej sytuacji pozostanie im tylko 
dzierżawa własnych działek w zamian za opłatę czynszu 
na rzecz gminy. Rzecz jasna, każdy działkowiec będzie 
także zobowiązany płacić podatki za swoją działkę i altanę, 
z których obecnie są zwolnieni. Jest zatem oczywiste, że 
szumnie prezentowane koncepcje skierowane są do ludzi 
bogatych i zupełnie marginalizują najuboższą część nasze-
go społeczeństwa, czyli zdecydowaną większość polskich 
działkowców. W tej sytuacji dzieli się użytkowników dzia-
łek na lepszych (właścicieli) i gorszych (dzierżawców). 
W takim układzie ogród przestaje pełnić swoje podstawo-
we funkcje jako jednostka organizacyjna. Można będzie 
taki teren rozmaicie nazywać, ale faktem pozostaje, że to 
już nie będzie ogród działkowy. Będzie to nic innego jak 
zlepek działek o różnej sytuacji prawnej, gdzie istnieć 
będzie kilka grup użytkowników o odmiennych celach 
i interesach. Trudno w takiej sytuacji mówić o racjonalnym 
i sprawnym zarządzaniem takim terenem.
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Pomimo fatalnych dla działkowców i ogrodów kon-
sekwencji wprowadzenia takich pomysłów w życie, ich 
forsowanie staje się zrozumiałe nie tylko w aspekcie da-
lekosiężnych celów PiS odnośnie gruntów zajętych przez 
ogrody działkowe, ale również w świetle konsultantów, 
którzy doradzają tej partii w przedmiotowej sprawie. Są to 
przeważnie ludzie tworzący naprędce tzw. stowarzyszenia 
ogrodów działkowych, których jedynym celem jest przej-
mowanie istniejących rodzinnych ogrodów działkowych 
i zaprowadzanie tam swoich porządków. Częstokroć orga-
nizacje te tworzone są przez niewielkie grupki osób, które 
weszły w konflikt z regulaminem, statutem, z przepisami 
finansowymi, a także władzami ogrodowymi. Praktyka 
wskazuje, że ludzie ci po wyczerpaniu całej drogi odwoław-
czej w Związku, po wykorzystaniu możliwości sądowych, 
na których to drogach nie znaleźli potwierdzenia swoich 
racji, dochodzą do przekonania, że Związek nie jest im już 
potrzebny, gdyż stoi na drodze ich własnych partykularnych 
interesów. Dlatego też decydują się wspólnie tworzyć 
nowe struktury, które zwykle uzurpują sobie wyłączne 
prawo do sprawowania władzy w funkcjonujących ogro-
dach działkowych. Tego typu bezprawne działania często 
odbywają się przy niewiedzy samych działkowców, którzy 
– po uzyskaniu informacji o prawdziwym stanie rzeczy 
– nierzadko zobowiązują pełnoprawne władze ogrodowe do 
bezwzględnego pociągnięcia do odpowiedzialności inicjato-
rów wspomnianych działań. Nie mając więc poparcia wśród 
samych działkowców, twórcy tychże stowarzyszeń zwracają 
się zazwyczaj o pomoc do polityków tych ugrupowań, któ-
re od przeszło 16 lat zwalczają ogrody działkowe i PZD, 
licząc na potrzebne wsparcie w przeprowadzeniu swoich 
zamierzeń. Rzecz jasna, przedstawiają się przy tym jako 
reprezentanci wszystkich działkowców. Posuwają się nawet 
tak daleko, że deklarują w imieniu działkowców gotowość 
płacenia podatków od działek i ogrodów oraz wyrzeczenia 
się innych ustawowych przywilejów. I to wszystko robią 
dla „dobra” ruchu ogrodnictwa działkowego.

W tym kontekście łatwo już zrozumieć, czemu obecne 
propozycje PiS przybrały akurat kierunek polegający 
na wyodrębnieniu ogrodów z PZD i podporządkowaniu 
ich podobnym stowarzyszeniom. Przedstawiciele tych 
organizacji łudzą, że tylko taka operacja umożliwi dział-
kowcom odpłatne nabycie działek. Nie tłumaczą jednak, 
czemu akurat oddanie im absolutnej władzy w ogro-
dach ma być warunkiem uwłaszczenia. Rodzą się więc 
poważne wątpliwości co do intencji tych osób. Rodzą 
się też pytania. Czy to będą samodzielne i samorządne 
organizacje zdolne prowadzić ogród i właściwie repre-
zentować działkowców? Nie jest to wcale takie pewne 
w świetle wypowiedzi prezesa Ogólnopolskiego Towa-
rzystwa Ogrodów Działkowych, który uważa, że trzeba 
ściągać od działkowców czynsze i podatki. Powstaje więc 
kolejne pytanie. Czyich interesów takie stowarzyszenia 
będą bronić – działkowców czy gmin?

Co więcej, nasuwa się problemem reprezentatywności 
tej organizacji. PiS rzekomo konsultuje tak ważny dla 
polskich działkowców projekt ustawy z – jak to określiła 
Pani Wojtuch – „garstką”, lekceważąc przy tym zdanie 
i interesy prawie miliona rodzin korzystających z działek 
w polskich ogrodach działkowych. Nikt w końcu nie 
prosił o opinię tych działkowców. Bo po co? Przecież 
sama nazwa towarzystwa sugeruje, że zrzesza ona użyt-
kowników działek z całej Polski. Ale czy wszystkich? 
A może chociaż większość? Nic podobnego. Według 
optymistycznych szacunków organizacja ta zrzesza ok. 
1000 działkowców. Nie zadano sobie więc trudu za-
sięgnięcia zdania samych zainteresowanych. A szkoda. 
Bo przecież nie powinno to być obojętne dla tak licznej 
rzeszy polskich obywateli.

W ten sposób autorzy projektu ustawy obrażają nie tyl-
ko milionową rzeszę działkowców, ale obrażają 100 tys. 
ludzi uczciwie i z oddaniem prowadzących społecznie 
ROD. Pomysłodawcy najwyraźniej nie dostrzegli żad-
nych śladów działalności PZD, ani na poziomie 5200 
ogrodów, ani na poziomie okręgów, ani na poziomie 
Krajowej Rady. A żeby mieć pogląd na temat oceny 
koncepcji PiS wystarczyłoby zapoznać się z apelami, 
stanowiskami i protestami walnych zebrań, zarządów 
POD, działkowców oraz parlamentarzystów, które zostały 
zamieszczone w Biuletynach Informacyjnych wydanych 
przez PZD. Działkowcy jednoznacznie wypowiedzieli się 
przeciw tym koncepcjom. Czy zatem tysiące wystąpień 
podpisanych przez setki tysięcy ludzi reprezentujących 
milion rodzin w Polsce dla PiS i jego parlamentarzystów 
nic już nie znaczą?

W rzeczywistości dotychczasowa cyniczna strategia PiS 
nie powiodła się. Szerząc za pośrednictwem krajowych 
mediów nośne hasła zapewne myślano, że uda się omamić 
i zwabić polskich działkowców reprezentujących naju-
boższe warstwy naszego społeczeństwa. Przeliczono się. 
Najwyraźniej nie doceniono tych najuboższych, którzy 
potrafili dostrzec prawdziwe intencje leżące pod złotymi 
sloganami i obietnicami przysłowiowych „gruszek na 
wierzbie”. Szybko przejrzeli te propozycje, przewidując 
konsekwencje ich wprowadzenia w życie. I wbrew temu 
co napisała Pani Wojtuch, prezes PZD nie musiał wcale 
przekonywać działkowców, że propozycje PiS są dla nich 
niekorzystne. Oni sami to dostrzegli. Doświadczenie 
ostatnich 16 lat nauczyło bowiem społeczność dział-
kową do wyjątkowo ostrożnego podchodzenia wobec 
wszystkich pozornie pięknych pomysłów mających ich 
uszczęśliwić.

Nie doceniono również zapału i inicjatywy społeczno-
ści działkowej, która w obliczu tak groźnych propozycji 
potrafiła się zmobilizować i przygotować własny projekt 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który – w od-
różnieniu od koncepcji PiS – uwzględniał realia oraz 
interesy działkowców i ich ogrodów. To dlatego ponad 
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235 tys. działkowców złożyło swój podpis pod projek-
tem, nie mówiąc o tysiącach stanowiskach i uchwałach 
podejmowanych w ogrodach wyrażających poparcie dla 
tego dokumentu. Z tego względu projekt został przyjęty 
przez Parlament i stał się z dniem 21 września ub. roku 
obowiązującym prawem. Z korzyścią dla działkowców 
i ogrodów.

Zawarte w tej ustawie zapisy są optymalne i należycie 
chronią ich prawa. Wystarczy chociażby wspomnieć 
o nadaniu działkowcom konkretnego prawa cywilnego do 
działki, które może być ujawnione w księdze wieczystej, 
a także przyznaniu im własności wszelkich naniesień 
znajdujących się na działce, co stanowi istotny wyjątek 
prawny. Trzeba tu powiedzieć o zapewnionej ochronie 
sądowej w/w praw. Nie sposób pominąć procedur zwią-
zanych z likwidacją ogrodów, dzięki którym konieczna 
jest m.in. wypłata pełnego odszkodowania na rzecz PZD 
i działkowców za nasadzenia i urządzenia znajdujące się 
na ich działkach, a stanowiące ich mienie. Należy podkre-
ślić nowe rozwiązanie chroniące ogrody i ich użytkowni-
ków przed skutkami roszczeń do gruntów, wykluczające 
odpowiedzialności PZD i jego członków za cudze błędy 
z przeszłości. Niemniej ważnym elementem ustawy jest 
także zachowanie zwolnienia PZD z podatków i opłat 
administracyjnych i skarbowych z tytułu prowadzonej 
działalności statutowej, a jego członków z tytułu użyt-
kowania działek. Utrzymano również status rodzinnych 
ogrodów działkowych jako urządzeń użyteczności pub-
licznej, które zaspokajają podstawowe potrzeby socjalne 
społeczności lokalnych, a także związane z tym statu-
sem obowiązki gmin w zakresie zapewnienia ogrodom 
niezbędnej infrastruktury. Powyższe regulacje prawne 
gwarantują zatem działkowcom konieczne warunki do 
właściwego użytkowania działek.

Ustawa nie wszystkim się jednak podoba. Zanim została 
uchwalona była już obiektem bezpardonowych ataków. 
Podnoszono rozmaite zarzuty wobec jej zapisów. Żaden 
nie wytrzymuje próby krytyki. Również i te przytoczone 
w omawianych materiałach Pani Wojtuch. Pisze bowiem, 
że ustawa uniemożliwiła likwidację ogrodów i zabloko-
wała tereny pod inwestycje, co jest nieprawdą. Możli-
wość likwidacji cały czas istnieje, ale na cywilizowanych 
warunkach. Pani Redaktor chyba się nie spodziewa, że 
likwidacja ogrodów ma być przeprowadzana na dzikich 
zasadach rodem z epoki stalinizmu. Przecież logicznym 
jest, że osoba tracąca swoje mienie musi uzyskać słuszną 
rekompensatę. Gwarantuje to nareszcie Konstytucja.

Prawda jest taka, że kwesta likwidacji ogrodów jest 
sprawą skomplikowaną i drażliwą. Mamy tu bowiem 
często do czynienia z konfliktem interesów kilku stron. 
W takich sytuacjach trzeba szukać rozwiązań kompro-
misowych. Wydaje się, że ustawa o ROD zawiera takie 
rozwiązanie w art. 17 ust. 3. Z przepisu tego jasno wynika 
możliwość likwidacji ogrodu na cele publiczne bez zgody 

PZD, lecz na zasadach analogicznych do przymusowego 
wywłaszczenia. Nowa ustawa daje więc gminom gwa-
rancję przeprowadzenia inwestycji publicznych pomimo 
sprzeciwu PZD. Natomiast co do pozostałych inwestycji 
ustawa wymaga zgody Związku, czyli samych działkow-
ców. Sami zainteresowani muszą w takiej sytuacji mieć 
możliwość decydowania nie tylko o swoim losie, ale 
i dorobku. Tymczasem Autorka twierdzi, że o istnieniu 
ogródków muszą decydować gminy i ich mieszkańcy. 
A działkowcy? Przecież to oni ponoszą główne konse-
kwencje likwidacji. Czyżby mieli być uzależnieni od 
woli innych?

Brakuje więc zasadnych argumentów na poparcie za-
rzutów wobec ustawy o ROD i PZD. A jak się nie posiada 
argumentów ad rem, to stosuje się argumenty ad perso-
nam. Sposób ten od dawna jest wykorzystywany przez 
PiS i innych przeciwników ogrodów działkowych. Nie 
można się było jednak spodziewać tak nieeleganckiej 
metody argumentacji po Pani Wojtuch będącej dzien-
nikarką tak poważnego tytułu jakim niewątpliwie jest 
„GP”. Jest to co najmniej dziwne i godne ubolewania. 
W swoim komentarzu powiela bowiem wyświechtane 
i bezzasadne insynuacji od 16 lat rzucane przez przeciw-
ników ogrodnictwa działkowego w celu zdyskredytowa-
nia organizacji skutecznie broniącej działkowców i ich 
ogrody. Stosowanie haseł typu „Państwo w Państwie” jest 
najlepszym tego dowodem. Autorka w żaden sposób nie 
precyzuje, co rozumie przez to hasło. Czyżby odnosiło 
się ono do samodzielności i samorządności niezależnej 
organizacji społecznej skupiającej prawie mln polskich 
rodzin? Czyżby Pani Wojtuch i PiS nie tolerowali żadnych 
objawów samorządności obywatelskiej? Czyżby solą 
w ich oku była prężna organizacja społeczna częstokroć 
wyręczająca władze publiczne w podejmowaniu inicjatyw 
i działań na rzecz najbardziej potrzebujących? Bo dzięki 
tej samodzielności i samorządności możliwe jest prowa-
dzenie klubów seniora i kół specjalistycznych w domach 
działkowca, działalność socjalno-edukacyjna w porozu-
mieniu ze szkołami, współpraca z domami dziecka, małe 
formy wczasów dla seniorów i dla dzieci, przekazywanie 
nadwyżek plonów, a także pomoc rzeczowa i finansowa 
kierowana przede wszystkim do najuboższych.

Czy w tym kontekście słowa Pani Wojtuch o dbaniu 
przez PZD „tylko o to, by nie pozbawić się przywilejów 
i ulg, za które płacą wszyscy podatnicy” nie są krzyw-
dzące, żeby nie powiedzieć kłamliwe. Autorka nie zadała 
sobie najmniejszego trudu, aby zapoznać się z działal-
nością PZD i jego władz. Ale przecież nie o to chodziło. 
Takie dociekania prowadziłyby bowiem do wniosków 
całkowicie przeczących tezie, którą najwyraźniej założyła 
sobie a priori – że PZD to organizacja żerująca na swoich 
członkach i trzeba ją zatem rozbić i zlikwidować.

Popiera to zarzutem o rzekomych przywilejach finanso-
wych PZD. Jakich? Czy chodzi o to, że działkowcy i ich 
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Związek są zwolnieni z podatków od publicznych gruntów, 
które są terenami zielonymi założonymi i utrzymywanymi 
jedynie kosztem i pracą tych działkowców i ich organiza-
cji? Czy może chodzi o składkę członkowską, którą Pani 
Redaktor nazywa „pańszczyzną” wynoszącą obecnie 12 
gr od m2 użytkowanej działki (średnio 36 zł rocznie)? Dla 
Autorki najwyraźniej lepszym rozwiązaniem jest koncep-
cja PiS obciążenia działkowców dzierżawą i podatkami, co 
w skali roku wynosiłoby w najlepszym wypadku kilkaset 
złotych. Z pewnością byliby zadowoleni, że uwolniono 
ich od „pańszczyzny”. Wydaje się, że od dziennikarki tak 
poważnej gazety można spodziewać się większej staran-
ności i obiektywizmu. Nie wypada bowiem bezkrytycznie 
przepisywać pierwsze lepsze insynuacje.

Wysłużone porzekadło głosi: „Jak nie wiadomo o co 
chodzi, to chodzi o pieniądze”. Doświadczeni polscy 

działkowcy mogliby je zmodyfikować w sposób nastę-
pujący: „Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o cenne 
grunty pod ogrodami działkowymi”. Dokładnie taka jest 
logika obecnej inicjatywy PiS. Atrakcyjne i nośne hasła 
dotyczące uwłaszczenia służą jednemu celowi: usunąć 
z drogi organizację i ustawę stojące na przeszkodzie 
przejęciu tych gruntów. Bezpardonowe ataki na PZD 
i ustawę o ROD są najlepszym tego dowodem. Wydaje 
się, że i tym razem działkowcy nie dadzą się omamić 
obietnicami „złotych gór” i przejrzą prawdziwe intencje 
PiS. Wejście w życie proponowanych koncepcji byłoby 
bowiem początkiem końca większości polskich ogrodów 
działkowych. Bez żadnego pożytku dla samych działkow-
ców, a także społeczności miejskich, w których te ogrody 
istnieją i działają.

5. Prezes PZD do Redaktora Naczelnego dziennika „Fakt”

Pan Grzegorz Jankowski
Redaktor Naczelny
Dziennika „Fakt”

Działając na podstawie art. 24 § 1 ustawy kodeks cy-
wilny, w imieniu Polskiego Związku Działkowców żą-
dam opublikowania w najbliższym środowym wydaniu 
dziennika „Fakt” przeprosin, o treści jak poniżej, za 
zamieszczenie w dniu 4 stycznia 2006r. w dzienniku 
„Fakt” informacji naruszającej dobra osobiste Polskiego 
Związku Działkowców i jego członków, które to naru-
szenie polegało na opatrzeniu artykułu poświęconego 
problematyce rodzinnych ogrodów działkowych tytułem 
„Koniec mafii działkowej”.

„Fakt” przeprasza działkowców i ich Związek

W związku z zamieszczeniem w dniu 4 stycznia 2006r. 
artykułu pt. „Koniec mafii działkowej”, Redakcja dzienni-
ka „Fakt” przeprasza członków Polskiego Związku Dział-
kowców za niefortunne sformułowanie, które w sposób 
rażący naruszało dobra osobiste PZD oraz jego członków. 

Pragniemy podkreślić, iż w chwili publikowania w/w. 
materiału Redakcji nie były znane żadne informacje, 
które pozwalałyby na przypisanie tej liczącej prawie 
milion członków organizacji, działającej w oparciu o obo-
wiązującą w Polsce ustawę, jakichkolwiek działań lub 
cech, które uzasadniałyby określenie jej mianem „mafii”. 
Wszystkich, którzy poczuli się dotknięci naszym mate-
riałem, jeszcze raz przepraszamy.

Redakcja „Faktu”

Dodatkowo żądam, aby tekst przeprosin został zamiesz-
czony na tej samej stronie, co artykuł którego one doty-
czą, czcionka tytułu przeprosin odpowiadała wielkością 
i typem czcionce tytułu tego artykułu, a czcionka tekstu 
przeprosin odpowiadała wielkością i typem czcionce 
artykułu.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku braku za-
dośćuczynienia żądaniu, Polski Związek Działkowców 
skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

Prezes Polskiego Związku Działkowców

/-/ Eugeniusz Kondracki

Poniżej publikujemy odpowiedź Kancelarii Adwokackiej reprezentującej dziennik „Fakt”.
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Sz. P. Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców
ul. Grzybowska 4
00-131 Warszawa

Dotyczy: Artykułu p.t. „Koniec mafii działkowej” z dnia 4 stycznia 2006 r. („Artykuł”).

Szanowny Panie Prezesie,
W imieniu redaktora naczelnego gazety codziennej 

„Fakt” niniejszym przedstawiam odpowiedź na pismo 
z dnia 5 stycznia 2006 r. odnoszące się do treści Artykułu 
i odnosząc się kolejno do poruszonych przez Pana kwestii 
wyjaśniam, że:

Artykuł stanowi materiał wyłącznie publicystyczny. 
Przytoczone informacje podano w nim, aby zwrócić 
uwagę społeczną na dotychczasowy monopol Polskiego 
Związku Działkowców (dalej „PZD”) w zakresie dyspo-
nowania ogródkami działkowymi oraz projekt ustawy, 
który umożliwi wykupienie na własność gruntów użyt-
kowanych przez członków PZD.

Wniosek, jakoby w Artykule znalazły się jakiekolwiek 
stwierdzenia sugerujące, że PZD stanowi organizację 
mafijną jest nieuprawniony. Tytuł Artykułu „Koniec mafii 
działkowej” nie odnosi się do indywidualnej osoby fizycz-
nej lub prawnej, lecz do monopolistycznego charakteru 
PZD, o czym była mowa w Artykule.

Ponadto treść Artykułów nie zagraża wizerunkowi PZD 
i mieści się w granicach dozwolonej krytyki w związku 
z jego działalnością, przewidzianymi art. 41 ustawy prawo 
prasowe.

Redakcja gazety „Fakt” zapewnia, że od dnia publikacji 
Artykułu nie otrzymała informacji od czytelników w tym 
członków PZD wskazujących, że Artykuł naruszył ich 
dobra osobiste. Wobec powyższego zarzut naruszenia 
wizerunku PZD oraz dóbr osobistych członków PZD nie 
znajduje uzasadnienia, zwłaszcza w świetle obowiązują-
cej wykładni art. 23 i 24 k.c, zgodnie z którą przy ocenie 
naruszenia dóbr osobistych decydujące znaczenie ma 
obiektywna reakcja wywołana w społeczeństwie, a nie 
subiektywne poczucie krzywdy osoby domagającej się 
ochrony.

W konsekwencji, mając również na uwadze, że treść 
Artykułu nie narusza art. 41 ustawy prawo prasowe, 
w imieniu redaktora naczelnego gazety codziennej „Fakt” 
przekazuję odmowę spełnienia Pana żądania.

Z poważaniem,

Adwokat

/-/ Piotr Banasik
Warszawa, �2 stycznia 2006 roku

6.  Prezes PZD do Redaktora Naczelnego  
dziennika „Życie Warszawy”

Szanowny Pan Andrzej Załucki
Redaktor Naczelny
Dziennika „Życie Warszawy”

W nawiązaniu do artykułu z dn. 4.01.2006 r. pt. „PiS po-
rządkuje działki” pozwalam sobie przesłać na Pańskie ręce 
list z prośba o jego publikację. Mam nadzieję, że zechcecie 
go Państwo zamieścić, dzięki czemu Państwa czytelnicy 
będą mieli okazję zapoznania się z pełniejszym obrazem 
problemu ogrodnictwa działkowego, który dotyczy kilku 
milionów Polaków. Uważam bowiem, zaprezentowane 
w artykule poglądy oparto o przesłanki błędne, a wręcz 
stojące w sprzeczności z oczywistymi faktami.

Liczę, że w ramach realizacji misji rzetelnego i obiek-
tywnego dziennikarstwa, umożliwicie Państwo zabranie 
głosu stronie, której problem bezpośrednio dotyczy, tj. 
organizacji zrzeszającej blisko milion polskich dział-
kowców, co bez wątpienia będzie stanowiło uzupełnienie 
toczącej się na Państwa łamach dyskusji. Jednocześnie 
pragnę zastrzec, że ewentualne skróty lub zmiany w liście 
dopuszczam wyłącznie po ich uprzednim uzgodnieniu.

Prezes Polskiego Związku Działkowców

/-/ Eugeniusz Kondracki
Warszawa, � stycznia 2006 r.



�2

Redakcja „Życia Warszawy”

W nawiązaniu do artykułu z dn. 4.01.2006r. pt. „PiS 
porządkuje działki” pragnę zgłosić kilka uwag do zawar-
tych w nim informacji oraz wypowiedzi. Mam nadzieję, 
że przytoczone poniżej racje, z przyczyn oczywistych 
jedynie pokrótce oddające przedmiot dyskusji, pozwolą 
jednak Państwa czytelnikom na lepsze poznanie problemu 
rodzinnych ogrodów działkowych i stanowiska zajmowa-
nego w tej sprawie przez Polski Związek Działkowców 
i jego członków.

Po pierwsze trudno mówić o „porządkowaniu” przez PiS 
sytuacji w ogrodach działkowych. Lepszym określeniem 
byłoby raczej „wprowadzanie w nich zamętu”. Sytuację 
prawną działkowców i ogrodów reguluje ustawa z dnia 8 
lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych. O tym, 
czy akt ten odpowiada potrzebom działkowców najlepiej 
świadczą ich działania. Zabiegając o jego uchwalenie 
przez Parlament RP, złożyli oni blisko ćwierć miliona 
podpisów poparcia pod projektem ustawy, a także podjęli 
kilkaset zbiorowych wystąpień na walnych zebraniach 
w ogrodach, które skierowano do parlamentarzystów. 
Dla porządku warto też wspomnieć, iż równie liczny był 
odzew działkowców w sprawie projektu PiS. Tyle, że były 
to wystąpienia sprzeciwu, a nie poparcia.

Stanowisko użytkowników działek przestaje dziwić, 
jeżeli uwzględni się proponowane przez PiS rozwiązania, 
również w kontekście licznych wypowiedzi jego przedsta-
wicieli na ten temat. Dopiero wtedy można zrozumieć, że 
słynne „uwłaszczenie” to w rzeczywistości nic innego, jak 
kolejna już próba „dobrania” się do terenów zajmowanych 
przez ogrody, zaś własności działki będzie dane zasma-
kować jedynie nielicznym. Co charakterystyczne, PiS 
do dzisiaj nie jest w stanie określić konkretnie, na czym 
miałoby polegać to „uwłaszczenie”. Jego przedstawiciele 
nadal mówią, że specjaliści dopracowują rozwiązania. 
Jednego jednak są pewni. Trzeba zlikwidować ogólnopol-
ską organizację działkowców, tzn. Polski Związek Dział-
kowców, a ogrody najlepiej podporządkować gminom. 
Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Przez kilkadziesiąt lat 
istnienia nasza organizacja udowodniła niejednokrotnie, 
że skutecznie broni praw działkowców i istnienia ogro-
dów. Tylko ustawowa ochrona i potencjał ogólnopolskiej 
organizacji, są w stanie zagwarantować działkowcom, że 
gminy nie będą traktowały ich przedmiotowo, a terenów 
ogrodów postrzegać wyłącznie jako rezerwy pod kolej-
ne centra handlowe. Taka jest bowiem rzeczywistość, 
a twierdzenie z artykułu, iż władze samorządowe chciały-
by zamienić tereny ogrodów przede wszystkim na ogólnie 
dostępne tereny zielone ma się do niej nijak. Najlepszym 
dowodem na to jest fakt, iż propozycji takiej Związek 
nigdy dotychczas nie otrzymał. W przeciwieństwie do 
wystąpień, których celem było pozyskanie terenów pod 

działalność komercyjną. Zresztą przykładów na przed-
miotowe traktowanie działkowców przez władze samo-
rządowe nie trzeba daleko szukać. Wystarczy wspomnieć 
o blisko 100 sprawach sądowych, które miasto wytoczyło 
PZD w samej Warszawie, a które sprowadzają się do 
żądania opuszczenia przez kilka tysięcy warszawskich 
działkowców (bez mowy o jakichkolwiek odszkodowa-
niach) terenów, które ich rodziny użytkują nierzadko od 
50 i więcej lat. Ta postawa miasta jest również najlepszym 
przykładem dla osób, które twierdzą, że gminy pozwolą 
na przejecie przez działkowców terenów na własność. 
Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, iż biorąc pod 
uwagę wartość ziemi w Warszawie oraz zapotrzebowa-
nie na nią ze strony inwestorów komercyjnych, nikt nie 
pozwoli działkowcom na przejęcie działek w Warszawie 
na własność. Jeżeli zabraknie Związku, który skutecznie 
broni praw działkowców i ogrodów, to w ciągu trzech lat 
w stolicy i innych większych miastach, problem ogrodów 
przestanie istnieć. Osamotnieni użytkownicy działek 
szybko zostaną z nich usunięci, a tereny sprzedane, by-
najmniej nie pod parki.

Pisząc o ogrodach warszawskich, muszę także odnieść 
się do zarzutów, które znalazły się w w/w. artykule, a do-
tyczyły ich wyglądu i funkcji. W Warszawie są bowiem 
różne ogrody. Niektóre, zwłaszcza te starsze, o pięknej 
tradycji, również patriotycznej, stanowią chlubę nie tylko 
działkowców, ale myślę, że całego miasta i jego miesz-
kańców. Wygląd innych z kolei rzeczywiście pozostawia 
wiele do życzenia. Związek rozumie ten problem i stara 
się jemu przeciwdziałać. Temu właśnie służyć ma plano-
wana w nadchodzącym roku akcja szerokiego wsparcia 
finansowego dla ogrodów w ich zagospodarowaniu, nie 
tylko zresztą w Warszawie ale i całym kraju. Zamierzamy 
przeznaczyć na nią środki idące w miliony zł. Niestety 
wygląd ogrodu bardzo często jest bowiem odzwiercied-
leniem sytuacji majątkowej jego członków. Zważywszy 
zaś na fakt, że zdecydowana większość działkowców 
to osoby najuboższe, emeryci, renciści i bezrobotni, 
należy raczej docenić to, co kosztem olbrzymiego wy-
siłku, a nierzadko wyrzeczeń, osiągnięto już dziś, a nie 
jedynie krytykować. Nie można bowiem zapominać, iż 
od kilkunastu lat warszawskie ogrody nie uzyskały od 
miasta ani złotówki pomocy na zagospodarowanie tere-
nów, służących w końcu jako zieleń publiczna również 
okolicznym mieszkańcom. Zresztą nawet w przypadku 
ogrodów zamkniętych, bo nie zaprzeczam, że takowe 
również są w Warszawie, należy pamiętać, że z działki 
w nich użytkują mieszkańcy stolicy, dla których jest 
to nierzadko jedyna forma aktywnego wypoczynku na 
świeżym powietrzu i jako taka również powinna korzy-
stać ze wsparcia władz miasta. Niestety, jak dotychczas 
działkowcy czekają na takie gesty nadaremnie.
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Korzystając z okazji pragnę także odnieść się do przyto-
czonej w artykule wypowiedzi przedstawiciela stowarzy-
szeń dążących do rozbicia PZD. Należy zwłaszcza zwró-
cić uwagę na kwestię reprezentatywności tych organizacji. 
Sami przedstawiciele PiS powołujący się na poparcie tych 
środowisk, jako uzasadnienie swych działań, przyznają, 
że w skali kraju do stowarzyszeń należy ok. 1000 osób, co 
zresztą również wydaje się liczbą kilkakrotnie zawyżoną. 
Tymczasem działki w ogrodach użytkuje ok. 1 000 000 
rodzin. A więc o jakiejkolwiek reprezentatywności po-
glądów głoszonych przez przedstawicieli stowarzyszeń 
wśród działkowców nie może być mowy. Zwłaszcza jeżeli 
uwzględnić gremialne poparcie obecnej ustawy, udzie-
lone jej przez działkowców. To najlepiej ukazuje, które 
rozwiązania popierają i kto reprezentuje ich poglądy.

Reasumując powyższe, jeszcze raz pragnę podkreślić, 
iż wbrew sugestiom zawartym w w/w. artykule, dział-
kowcy nie oczekują zmiany prawa regulującego sytuację 
rodzinnych ogrodów działkowych. Wiedzą bowiem, że 
zapisane w niej rozwiązania gwarantują możliwość dal-
szego spokojnego korzystania z działek, które nierzadko, 

zwłaszcza dla osób starszych, stanowią jedną z najważ-
niejszych rzeczy w życiu. Zresztą wiek i idące za nim 
doświadczenie, tłumaczą również sceptyczny stosunek 
działkowców do perspektywy „otrzymywania” gruntów 
na własność. Nie są oni wszak pierwszą grupą społeczną, 
której politycy obiecują, że dostaną coś za darmo, czy za 
półdarmo, i wiedzą, jak to się zawsze kończyło. Dlatego 
wolą obecny stan, który wbrew mylnym informacjom 
zawartym w artykule, wyposaża ich w konkretne prawo 
do działki, podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej. 
Prawo, swobodnie przenoszalne na osoby bliskie i pod-
legające ochronie sądowej nie tylko przed gminami, ale 
również przed Związkiem.

Dlatego też w imieniu setek tysięcy działkowców ape-
luję, aby PiS zajął się porządkowaniem rzeczywistych 
problemów naszego kraju, a ogrodom działkowym, które 
przeszło 100 lat służą polskiemu społeczeństwu, a zwłasz-
cza jego najuboższym członkom, pozwolił dalej pełnić 
tę funkcję w oparciu o zasady wynikające z długoletniej 
tradycji i cieszące się poparciem zdecydowanej większo-
ści działkowców.

/-/ Eugeniusz Kondracki

Prezes PZD
Warszawa, � stycznia 2006r.

7. Reakcja działkowców

Dziennik Gazeta Prawna

Edward Galus, ROD „Społem” w Kielcach

Pani
Magdalena Wojtuch
Redakcja Gazety Prawnej

Pragnę odnieść się do Pani komentarza – Naszym 
Zdaniem –,,Z odsieczą na działki” – jest on kłamliwy, 
złośliwy, stronniczy i świadczy o nieznajomości przez 
Panią opisanych spraw także w aspekcie prawnym.

Zdziwienie Pani że działkowcy- renciści, emeryci 
i bezrobotni nie chcą wykupić bardzo cennych działek 
za bezcen – ten bezcen to nawet przy 5% ich wartości 
– będzie wynosił kilka tysięcy złotych. Wątpliwe jest 
aby rzeczoznawcy od wyceny, pracownie geodezyjne 
i biura notarialne chciały pobrać tylko 5% wartości za 
swoje usługi.

Następnie opłata roczna za działkę do gminy wynosi-
łaby nie jak obecnie 36 zł tylko kilkaset złotych – czy 
jest na to stać te grupy społeczne, które Pani w artykule 
wymienia.

Prawdziwy cel Pani komentarza i osób, które określa 
Pani garstką rebeliantów zawarty jest w zdaniu „poja-
wiają się szansę, by odblokować tereny pod inwestycje 

i nowe mieszkania i uwolnić się od pańszczyzny na rzecz 
PZD”.

To właśnie dzięki „prezesowi w stolicy” (którego per-
sonalnie w niewybredny sposób działania Pani przedsta-
wia),, Radzie Krajowej PZD oraz wielkiej rzeszy dział-
kowców udało się do tej pory obronić przed zabraniem 
działek – działkowcom.

Ale to Pani „garstka rebeliantów” i PiS wie lepiej jaka 
struktura organizacyjna i przepisy prawne dla działkow-
ców są korzystniejsze i chcecie o tym decydować, a nie 
liczyć się ze zdaniem działkowców których sprawy do-
tyczą.

Zapewniam także Panią, że nie to jest najważniejsze, 
że obecna ustawa gwarantuje „utrzymanie możliwości 
pielenia grządek, ukwiecenia chyba rabat (nie rabatów) 
i odnowienia altanek”. Dla działkowców istotne jest 
że mogą przebywać wśród zieleni z całymi rodzinami, 
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odpoczywać, wykonywać lekkie prace fizyczne oraz 
utrzymywać kontakty sąsiedzkie i towarzyskie.

Trzeba też pamiętać, że ogrody działkowe to tereny 
zielone miast, a tych w Polsce nie mamy za dużo.

Mam nadzieję że przyszłe Pani artykuły będą bardziej 
bezstronne, obiektywne i z lepszą znajomością spraw, 
które Pani komentuje.

ROD „Społem”

/-/ Edward Galus
Kielce, 26 styczeń 2006 r.

Okręgowy Zarząd Świętokrzyski PZD w Kielcach

Redaktor Naczelny
Dziennika „Gazeta Prawna”

W związku z artykułami zamieszczonymi w Waszej 
Gazecie w dniu 3 stycznia 2006 r. p.t. „Działkowcy 
dostaną ogródki na własność” i „Z odsieczą na działki” 
oraz „Nie będzie powszechnego uwłaszczenia” opraco-
wanymi przez Panią Redaktor M. Wojtuch, Okręgowy 
Zarząd Świętokrzyski Polskiego Związku Działkowców 
w Kielcach stwierdza, co następuje:
l. Zamieszczone artykuły są nieobiektywne, powierz-

chowne i nie odzwierciedlają rzeczywistości. Spłycenie 
zagadnienia prowadzi w sposób zamierzony, do wpro-
wadzenia w błąd czytelników:
a) obowiązująca ustawa o rodzinnych ogrodach działko-

wych z dnia 8 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 169 
poz. 1419) w sposób jasny i precyzyjny określa prawa 
i obowiązki działkowców. Ponadto gwarantuje stabi-
lizację w funkcjonowaniu ogrodów przy opłacie 12 
gr/m2 powierzchni użytkowej rocznie. Pomysłodawcy 
dążący do likwidacji ROD roztaczają miraże mamiąc 
działkowców uzyskaniem działki na własność za 
kwotę 500-800 zł. Kwota powyższa nie jest praw-
dziwa, gdyż uwzględniając aktualną cenę gruntów 
w miastach, będzie wynosić od kilku do kilkudzie-
sięciu tysięcy złotych (np. w Warszawie) przyjmując 
nawet tylko 5% wartości rynkowej po zastosowaniu 
ulgi, jak to wynika z zamierzeń pomysłodawców. Nie 
mówi się również o innych niezbędnych i związanych 
z wykupem opłatach, jak np. wydzielenie geodezyjne 
działki, koszty rzeczoznawcy, koszty notarialne plus 
księga wieczysta. Należy wspomnieć także o podat-
kach, jakie obciążałyby osoby wykupujące działki.

Propozycje pomysłodawców z PiS nie rozstrzygają 
kwestii własności wspólnej ogrodów, jak np. sieć wo-
dociągowa, sieć energetyczna, ogrodzenie zewnętrz-
ne, alejki, place zabaw, tereny ogólnego użytku itp. 
Koszty powyższe przy uzyskaniu działki na własność, 
jak i w późniejszym użytkowaniu, będą wysokie 
i w większości nie będzie stać działkowców na ich 
poniesienie, jako, że sama Gazeta podaje, że użytkow-
nikami działek są głównie emeryci i renciści.

b) Rodzinne Ogrody Działkowe, wyręczają samorządy 
lokalne, spełniając ważne funkcje społeczne, rekrea-
cyjne, integracyjne i ekologiczne, jak np. zielone płuca 
miast, częstokroć parki miejskie, miejsca aktywnego 
wypoczynku, przywracanie zdegradowanych terenów 
społeczeństwu i przyrodzie, miejsca prowadzenia 
akcji socjalnej i edukacyjnej itp.
W świetle powyższego mijają się z prawdą stwier-
dzenia Gazety o społecznych kosztach utrzymania 
ogrodów działkowych i braku dochodów lokalnych 
samorządów.

c) Dodać należy, że większość terenów ogrodów ro-
dzinnych została wykupiona przez zakłady pracy 
z funduszów socjalnych, co przesądza, że nie stanowią 
one w rzeczywistości stricte własności ani Skarbu 
Państwa ani samorządów lokalnych.

Nasi działkowcy będą wdzięczni jeśli treść niniejszego 
pisma potraktowana zostanie jako materiał polemiczny 
i opublikowana w Gazecie.

Prezydium OZŚ PZD w Kielcach

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Kielcach

Członkowie Okręgowej Komisji Rozjemczej w Kielcach

Kielce, 2� styczeń 2006 r.
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Zarząd ROD im. St. Sempołowskiej w Pile

Redakcja
Gazety Prawnej

Po przeczytaniu artykułów Pani Redaktor Magdaleny 
Wojtuch o ogrodach działkowych zostaliśmy zbulwer-
sowani tym, że znowu ktoś a konkretnie Prawo i Spra-
wiedliwość próbuje znowu manipulować przy naszej 
ustawie o ROD.

Ustawa o ROD prawidłowo zabezpiecza i daje ochronę 
prawną nam działkowcom. W ogrodzie naszym w 70 % 
to emeryci, renciści a nawet bezrobotni dla których ta 
mała działka jest wszystkim. Tutaj spędzają praktycznie 
wiosnę, lato i jesień pielęgnując swoje grządki i oddycha-
jąc świeżym powietrzem. Tych starszych ludzi w wyniku 
likwidacji ogrodów nie będzie stać na ich wykup lub 
dzierżawę.

Dzisiaj działkowicz płaci za 1 m2 powierzchni 0,12 zł, 
z czego na utrzymanie związku jest odprowadzane 0,04 zł 
od 1m2 pow. a reszta pozostaje w ogrodzie na jego dzia-
łalność /wykonywanie różnych oraz remonty/.

Artykuł w gazecie Prawnej nie podaje o ile więcej każdy 
z nas będzie musiał płacić więcej w formie różnych podat-
ków. Nie rozumiemy dlaczego ktoś ma nam dać coś co już 
mamy. Poza tym Ustawa o ROD jest zgodna z Konstytucją 
RP i dlatego protestujemy przeciwko manipulacji przy 
naszej Ustawie o ROD. Prawo i Sprawiedliwość miało być 
partią socjalną, która miała bronić tych najbiedniejszych, 
a okazuje się że nie ma zamiaru wcale ich chronić a myśli 
o ciągłym zatruwaniu im już i tak kiepskiego ich zdrowia.

Skarbnik

/-/ Danuta Grygiel

Członek Zarządu ROD

/-/ Andrzej Ossig

Członek Zarządu ROD

/-/Elżbieta Michalak

Sekretarz ROD

/-/ Józef Barcz

V-ce Prezes ROD

/-/ Andrzej Chyliński

Prezes Zarządu ROD

/-/ Czesław Wiśniewski
Piła, 2� styczeń 2006 r.

Zarząd ROD im St. Staszica w Pile

Redakcja „Gazety Prawnej”

W związku z ostatnio ukazującymi się artykułami 
w różnych gazetach, a w szczególności w numerze 2 
„Gazety Prawnej” z 3 stycznia 2006 r. autorstwa Pani 
Magdaleny Wojtuch: „Działkowcy dostaną ogródki na 
własność”, „Nie będzie powszechnego uwłaszczenia” 
oraz „Z odsieczą na działki” dot. przygotowywanego 
przez PiS projektu ustawy odnoszącego się do dział-
kowców i ogrodów działkowych. Zarząd ROD im. St. 
Staszica w Pile wyraża oburzenie i protestuje przeciwko 
zafałszowanym informacjom i bezpodstawnymi atakami 
na działkowców i nasz Związek.

Wydaje nam się, że autorka powyższych artykułów 
i redaktor naczelny tej gazety wychodzą z analogicznego 
założenia, które stosuje jeden ze sztandarowych członków 
kierownictwa PiS.

Chodzi mianowicie o jego wypowiedź w kampanii 
wyborczej podczas której oczerniając publicznie jednego 
z polityków wyraził się „ciemny Naród to kupi”.

Otóż działkowcy naszego ogrodu nie są „ciemną społecz-
nością” i wiedzą, że stwierdzenie w artykule o uwłaszczeniu 
za kwotę 500 – 800 zł jest nieprawdziwe i tego nie kupią. 

Mają świadomość, że byłby to początek kosztów za którymi 
poszłyby następne w postaci corocznego obowiązku po-
datkowego za grunt i altanę, koszty notarialne, ponoszenie 
kosztów związanych z infrastrukturą oraz korzystanie z te-
renów wspólnych ale już po komercyjnych cenach i inne.

Działkowcy i Zarząd ROD im. St. Staszica w Pile 
opowiedzieli się, za ustawą o rodzinnych ogrodach 
działkowych z dn. 08.07.2005 r. wyrazem czego były 
zebrane podpisy na listach poparcia i wystosowany apel 
do Prezydenta RP o jej podpisanie. Ustawa ta, która od 
dłuższego czasu była z niecierpliwością oczekiwana 
przez działkowców, wprowadziła spokój w ogrodach 
działkowych i pewność, że ogrody będą mogły dalej ist-
nieć i rozwijać się służąc nie tylko rodzinom ale i całemu 
społeczeństwu.

Dlatego apelujemy o stanowcze przeciwstawianie się 
zafałszowanym i nieobiektywnym informacjom oraz 
popieramy wszelkie działania na rzecz utrzymania nie-
zależności i konsolidacji naszego Związku.

Do wiadomości parlamentarzyści ziemi pilskiej.
Prezes

/-/ mgr Andrzej Kierzkowski
Piła, 20 stycznia 2006 r.
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ROD „Zacisze”w Żaganiu

Pan Redaktor Naczelny „Gazety Prawnej”

Przeczytałem artykuł w Gazecie Prawnej „Dział-
kowcy dostaną ogródki na własność” pani Magdaleny 
Wojtuch.

Okazuje się, że jeszcze nie ucichł szelest wrzucanego do 
kosza projektu ustawy PiS o tzw. przekształceniu własno-
ści w ogrodach działkowych, a już likwidatorzy ogrodów 
wypuścili balon próbny w postaci artykułu niedouczonej 
w sprawach ogrodnictwa działkowego dziennikarki pani 
Magdalena Wojtuch.

Pani Magdalena Wojtuch nie mając żadnego pojęcia 
o sytuacji w ogrodach działkowych oraz o istocie toczą-
cych się od lat 15 walce o „być albo nie być” ogrodów, 
napisała artykuł tendencyjny i w większości niepraw-
dziwy. Cały artykuł jest pełen sprzeczności. Raz się mó-
wi, że autor nowego projektu ustawy chce uszczęśliwić 

działkowców, później, że działkowcy powodują straty 
w gminie i przeszkadzają w jej rozwoju oraz uniemożli-
wiają inwestycje. Cały ten artykuł jest niespójny, pełen 
fałszu i może świadczyć, że autorka nie mając pojęcia 
co pisze jest tylko zwykłym klawiszem autorów przy-
gotowywanego nowego projektu ustawy PiS o ogrodach 
działkowych.

Panie Redaktorze
My nie boimy się takich artykułów, bo one tylko od-

słaniają prawdziwe zamiary przeciwników ogrodnictwa 
działkowego, ale dziwi nas że taka poważna gazeta i o tak 
poważnej nazwie zamieszcza takie artykuły.

Ponieważ nie znam adresu autorki artykułu, załączam 
dla niej odpowiedź merytoryczną i bardzo proszę o jej 
przekazanie.

Z poważaniem

Prezes ROD w Żaganiu

/-/ Władysław Gałek
Żagań, � styczeń 2006 r.

Pani Magdalena Wojtuch

Szanowna Pani
Pewnie zgodzi się Pani ze mną jeśli powiem, ze rzeźnik 

nie powinien udawać prof. Religii i proponować choremu 
przeprowadzenie transplantacji serca. Jest to oczywiście 
aluzja do pani. To co pani napisała o ogrodnictwie dział-
kowym w Gazecie Prawnej świadczy że ma Pani takie 
same kwalifikacje do oceny sytuacji w ogrodach, jak 
rzeźnik do przeprowadzenia operacji serca. Nie rozumie 
Pani ani działkowców ani toczącej się od 15 lat walki.

Dlatego nie powinna pani zabierać głosu w tej sprawie 
i pisać nie prawdę ze szkodą dla uczciwych ludzi.

Bowiem nieprawdą jest ze Związek blokuje rozwój 
miast i hamuje inwestycje.

Na budownictwo mieszkaniowe, na zwiększenie miejsc 
pracy, itp. Związek nie odmawia terenów ogrodów dział-
kowych. Nie ma natomiast zgody na budowę supermar-
ketów, CPN-ów i tym podobnych obiektów dla bogacenia 
się określonych krajowych i zagranicznych cwaniaków. 
Jako przykład niech posłuży miasto Żagań, gdzie przeka-
zano jeden ogród na założenie cmentarza, a trzy ogrody 
krojono na budowę oczyszczalni ścieków i obwodnicę. 
Nie ma natomiast zgody na zabieranie ogrodu bez od-
szkodowania dla działkowców za ich prywatne mienie 
pozostawiono na działkach.

Chyba nie będzie Pani twierdzić, że w państwie prawa 
można pozbawić ludzi własności. Nawet w Polsce Lu-
dowej przy wywłaszczeniu dawano określone odszkodo-

wanie, a w projekcie ustawy PiS o tzw. przekształceniu 
powiedziano, że jeżeli nie wykupisz działki w ciągu 2 
lat, to wynocha.

Nieprawdą jest że PZD jest jakimś państwem w pań-
stwie. Jest jedną z masowych, demokratycznych, apoli-
tycznych organizacji społecznych w kraju.

Założyli ją obywatele, dobrowolnie do niej należą i nie 
życzą sobie, żeby ktoś ich obrażał epitetami.

Nieprawdą jest, że PZD ma monopol na zakładanie 
i prowadzenie ogrodów działkowych. Ustawa o ROD nie 
nakłada na gminy bezwarunkowego obowiązku przeka-
zywania dla PZD terenów pod ogrody działkowe. Gminy 
mogą swobodnie decydować, czy zakładane ogrody mają 
być rodzinne, czy też innego charakteru, prowadzone 
przez inne organizacje niż PZD. Ale nie zgadzamy się, 
aby inne organizacje jak choćby tzw. OTOD wchodziły 
na gotowe i uzurpował sobie prawo do wchodzenia na 
grunty ROD.

Nieprawdą jest, że władze Związku dbają tylko o swoje 
interesy. Wszystkie władze Związku są wybierane i pra-
cują społecznie. Pracowników etatowych jest niewiele. 
Np. w okręgu Zielona Góra na 130 ogrodów jest 4 etaty, 
w KR nieco więcej. Proszę to porównać z innymi orga-
nizacjami czy partiami. Proszę pokazać choćby jedną 
osobę z władz Związku, która wybudowała willę, posiada 
wysokie konta w banku, luksusowe samochody. Proszę 
pokazać choćby jeden przykład afery, korupcji czy innej 

ROD „Zacisze”w Żaganiu
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plagi tak powszechnej w innych organizacjach czy par-
tiach. A tak naprawdę czy nie wydaje się dziwne, że to 
nie członkowie Związku mają pretensje do władz, że za 
ich pieniądze luksusowo żyją, ale ci, co na te władze nie 
dają ani grosza.

Nieprawdą jest, że wykupienie na własność działki 
uszczęśliwi działkowca. Zgodnie z ustawą o ROD dział-
kowiec otrzymuje działkę dożywotnio i pierwszeństwo 
do jej utrzymania po nim mają członkowie rodziny do 
wnuka włącznie. Działkę w użytkowanie otrzymuje się 
bezpłatnie. Składka roczna za 3 arową działkę w ogro-
dzie „Zacisze” w Żaganiu wynosi 42 zł. z czego 65% 
pozostaje w ogrodzie na remonty. Kiedy działkowiec 
chce przekazać działkę na syna pisze zrzeczenie i syn 
otrzymuje działkę. Kiedy nie chce działki użytkować 
zrzeka się i sprawa jest załatwiona, a dalszym jej losem 
martwi się zarząd.
A jakie go spotka szczęście, gdy działkę wykupi?

Po pierwsze, jak Pani pisze zapłaci 500-800 zł. Za mapę 
geodezyjną ok. 700 zł.

Za wycenę rzeczoznawcy ok. 200 zł. Za notariusza 
i księgę wieczystą wg wartości gruntu, ale nie mniej 
niż 500 zł. Zapłaci podatek od gruntu i altany, zapłaci 
za grunty wspólne jak aleje i drogi, parkingi. Zapłaci za 
wywóz śmieci. A kiedy będzie chciał przekazać działkę 
np. synowi, to dopiero wtedy zaczną się schody, bo syn 
będzie musiał przejąć działkę notarialnie ze wszystkimi 
tego skutkami. Gdy działkowiec zrzeknie się działki to 
będzie nadal jego własność i podatek płacić musi. Dlatego 
droga pani działkowcy odmówili tego szczęścia, które 
proponował im projekt ustawy PiS i nie chcą go nadal.

Nie chcę dalej analizować treści pani artykułów, ale 
jest ona nie do przyjęcia.

Natomiast za jedno stwierdzenie chce Pani podzięko-
wać, bo jest ono prawdziwe.

Słusznie pani zauważyła, że projekt ustawy PiS o tzw. 
przekształceniu spowodował protesty miliona działkow-
ców. Tak, ten projekt pozbawił nawet złudzeń tych, co 
wierzyli w dobrą wolę reformatorów, którzy myśleli że 
już tak ogłupili działkowców, że jak głodna ryba chwycą 
przynętę z hakiem w środku.

PiS tym projektem odsłonił się jak bokser na ringu i dla-
tego został znokautowany. Teraz pomału wstaje z ringu, 
ale nauczony doświadczeniem mówi, że nie zaatakuje od 
przodu, ale od zewnątrz i od tyłu. Nic z tego!

Na zakończenie pragnę zwrócić uwagę, ze działkowcy 
to nie ufoludki z Marsa czy kosmici z innych galaktyk, 
ale zwykli, prości obywatele tego państwa i tych gmin, 
którym wyrządzają rzekomo wielkie szkody.

Obawiam się, że gminy poniosłyby większe straty niż 
korzyści, gdyby działkowców pozbawiono działek. Proszę 
popatrzeć. Podatek od gruntów ogrodów jest niewielki, 
bo są to grunty niskich klas, np. w ogrodzie Zacisze 
w Żaganiu za 23,09 ha. wynosi 1120,46 zł. W ogrodzie 
jest 422 działki. Prawie 70% działkowców to emeryci 
i renciści, większości o bardzo niskich świadczeniach. 
Gdyby tych ludzi pozbawić jeszcze działek, to wyciągną 
rękę do gminy po pomoc społeczną, a to wyniesie więcej 
niż uzyskane dochody.

Reasumując droga pani, trzeba powiedzieć, że gra toczy 
się nie o dobro działkowców, ale o ich ograbienie, o ich 
zniszczenie Związku, który tak skutecznie opiera się ich 
zapędom. I pani się do tego przyczynia.

Jeżeli chce pani poznać prawdę, zapoznać się z sytuacją 
w ogrodach to zapraszam panią do Żagania.

Przyjmiemy panią ze staropolską gościnnością.

Z poważaniem

Prezes ROD „Zacisze” w Żaganiu

/-/ Władysław Gałek
Żagań, � styczeń 2006 r.

Zarządy ROD „Metalowiec” i „Chrobry” w Szprotawie

Gazeta Prawna 
Warszawa

Informujemy niniejszym, że działkowcy rodzinnych 
ogrodów działkowych „CHROBRY” i „METALOWIEC” 
w Szprotawie po zapoznaniu się z artykułami dotyczą-
cymi działkowców i naszego Związku w Waszej gaze-
cie z dnia 03.01.2006 r, sprzeciwiają się nieustannym 
działaniom Posłów z Prawa i Sprawiedliwości, Pana 
Mieczysława Borowieckiego z tworu jakim jest O.T.O.D 

oraz dziennikarzy takich jak Pani Magdalena Wojtuch 
zmierzających do likwidacji ogrodów i Polskiego Związ-
ku Działkowców

Naszym zdaniem działania te zmierzają do tego, żeby 
z ogrodami działkowymi zrobić to samo co z PGR-ami, 
czyli pozbawić nas działek tak jak pozbawiono pracy 
pracowników PGR-ów.
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Bardzo niepokojące jest to, że chcą to zrobić ci sami 
ludzie co przyczynili się do rozwalenia PGR-ów.

Panowie z Prawa i Sprawiedliwości, prosimy przestań-

cie już, majstrować przy naszych ogrodach i w naszym 
Związku.

Z poważaniem

Prezesi:

ROD „Chrobry”

/-/ Krzysztof Gbyl

ROD „Metalowiec”

/-/ Józef KochSzprotawa, 2� styczeń 2006 r.

Stanisław Trziaska z ROD „Jedność” w Nowej Soli

Z wielkim oburzeniem i niezadowoleniem przeczyta-
łem artykuł w Waszej gazecie, który ukazał się w dniu 
03.01.06, pt. „Działkowcy dostaną ogródki na własność”. 
Uważam, że artykuł jest kolejną próbą rozbicia naszego 
Związku z czym Pani się nie kryje.

My działkowcy z rejonu nowosolskiego oświadczamy 
stanowczo, że nie pozwolimy się skrzywdzić nikomu. 
Mamy pełne zaufanie do PZD, jak również do naszych 
władz, które niejednokrotnie udowodniły, że bronią nas 
i nasze interesy bardzo skutecznie.

To dzięki Nim wygrywaliśmy kolejne walki o istnienie 
naszych ogrodów w ostatnim 15-leciu.

Pragnę jednocześnie zauważyć, że mija się Pani z praw-
dą twierdząc, że za 500-800 zł będzie można nabyć 
działki.

My dobrze wiemy, ze kosztowałoby to nas wielokrotnie 
więcej:

– Jedna opłata geodezyjna – 250 zł.
– Opłata notaraialana – 1650 zł.
– Wycena działki – 250 zł.

Nie pisze Pani o podatkach jak również o innych opła-
tach związanych z nabyciem działki.

Jesteśmy pewni, że nie będzie nas stać na wykup oraz 
dzierżawę naszych działek.

Dziś jesteśmy bardzo zadowoleni z ustawy ROD, która 
to gwarantuje nam dużo praw i spokój w uprawianiu 
działki. Nie obciąża nas finansowo gdyż składka jaką 
płacimy /12 gr. za 1 m2/w 65% pozostaje w ogrodzie 
i wykorzystana jest między innymi na rozwój i utrzy-
manie ogrodu.

Dlatego nie chcemy żadnych zmian i uszczęśliwiania 
nas na siłę.

Proponujemy zająć się ważniejszymi sprawami dla 
naszego Kraju niż ogrodami działkowymi. Jeżeli chodzi 
o wspólnoty działkowców to uważam, że nikt nikomu 
nie zabrania tworzyć nowych ogrodów, z tym że nie na 
naszych gruntach i nie na naszym majątku.

Pozostaje wiele nieużytków po byłych PGR-ach gdzie 
można tworzyć nowe ogrody działkowe nikogo nie 
krzywdząc.

użytkownik działki w ROD „Jedynka”

/-/ Stanisław Trziaska
Nowa Sól, � styczeń 2006 r.

Szanowna Pani
Magdalena Wojtuch
„Gazeta Prawna”

Czytając Pani artykuł pt. „Działkowcy dostaną działki 
na własność” rozczarowałem się jego treścią. Jestem 
przekonany, że idzie tu o rozbicie dobrze prosperujących 
struktur PZD, z zarazem wyrwanie od biednych ludzi jacy 
są działkowcy, opłat na rzecz państwa. Posiadam działkę 
w ogrodzie, który powstał z nieużytków, wysiłkiem pra-
cy samych działkowców i pomocy zakładu „Dozamet”, 
w którym wówczas pracowało 3500 osób. Dziś zaledwie 
kilkanaście.

Nie chciałbym, aby ten sam los spotkał nasz ogród, 
a jest on piękny.

Posiada 550 działkowców uprawiających 25 ha ziemi. 
Nie muszę Panią przekonywać, że po „dobrodziejstwie” 

uwłaszczenia każdy użytkownik zapłaci 2 razy więcej, 
nie licząc kosztów uwłaszczenia.

Struktura w PZD jest w praktyce sprawdzona i odpo-
wiada użytkownikom działek.

Przeważająca część działkowców nie jest zaintereso-
wana uwłaszczeniem. Więc dlaczego tak na siłę chcecie 
to działkowcom „ofiarować” ich pracę.

Od PZD działkowicze otrzymali skuteczną pomoc, tak 
w czasie powodzi, jak potrzebach. Większą część użyt-
kowników nie będzie stać na wykup lub drogą dzierżawę. 
Dlatego jesteśmy zadowoleni z ustawy o ROD, która 
gwarantuje nabyte prawa i spokój w ogrodach.

Edmund Kaczmarek z ROD „Dozamet” w Nowej Soli
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W naszym kraju jest wiele spraw do naprawienia, 
a działkowcy w ogrodach sami sobie dadzą radę i tak 

jak dotychczas to robili pielęgnując działki, aby ogrody 
PZD były piękne.

Użytkownik działki w ROD „Dozamet”

/-/ Edmund Kaczmarek

Nowa Sól, 6 styczeń 2006 r.

Zarząd ROD im. 22 Lipca w Zielonej Górze

„Gazeta Prawna”
Warszawa

Ponad 15 lat trwa walka o istnienie Polskiego Związku 
Działkowców. Różne były propozycje jego likwidacji. Ten 
obecny autorstwa PiS jest,,najoryginalniejszy” rozwalcie 
się sami, wystąpcie ze związku, załóżcie niezależne ogro-
dy, prawdopodobnie wspólnoty. Dostaniecie ziemię lub 
dzierżawę za którą trzeba będzie płacić podatki za grunt, 
altany, a koszta utrzymania ogrodu będą kapać z nieba?

Prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Dział-
kowych sugeruje, że można wykupić działkę lub ją dzier-
żawić. Przecież umowy dzierżawne będą odnawiane 
przez gminy. Być może przyjdzie moment, że gmina 
odmówi przedłużenia dzierżawy. Wtedy trzeba będzie 
teren przywrócić do stanu pierwotnego, rozebrać altanę, 
zniszczyć nasadzenia, oddać działkę bez jakiegokolwiek 
odszkodowania. Bo tak mówi prawo dzierżawy. Wtedy 
działkowcy obudzą się, lecz będzie za późno. Nie jeden 
powie jaki to był dobry PZD, bo mój znajomy jak zabie-
rano działkę pod obwodnicę to otrzymał odszkodowanie. 
I to ma być sprawiedliwość? Zakładacie sami sobie pętlę 
na szyję a udusicie się sami i oto chodzi.

W artykule opublikowanym w Gazecie Prawnej z dnia 
3-go stycznia 2006 roku wyraźnie można się tego do-
myśleć.

Kto będzie bronił tych najbiedniejszych: emerytów, 
rencistów, robotników i bezrobotnych o tym się nie mó-
wi. Z każdą wspólnotą ogrodową poszczególne gminy 
szybko sobie poradzą.

Koszta utrzymania działek w tych strukturach na pewno 
będą droższe, o tym przedstawiciel O.T.O.D. zapomniał 
powiedzieć. Funkcjonowanie każdej organizacji, związku, 
stowarzyszenia oparte jest na funduszach, skąd je wziąć, 
jak nie od jego członków. Mówi się, że gminom należy 
zapewnić dochody z dzierżawy działek, czyli płacić. 
Jak do tej pory gmina dla naszego ogrodu nie udzieliła 
żadnego wsparcia a inwestycje, remonty są prowadzone 
cały czas. Materialną pomocą wspiera nas Zarząd Okręgu 
PZD. Nie przywłaszcza sobie naszych pieniędzy wyłącz-
nie na biurokrację, taka jest prawda.

Natomiast miasto dzielnica Kisielińska ma piękny teren 
zielony, z którego korzysta 85% mieszkańców tej dziel-
nicy a miasto nie dokłada nic ani złotówki.

Miasto w tymi roku na utrzymanie parków, zieleńców 
zaplanowało kwotę 2,5 miliona złotych. Informacja Ga-
zety Lubuskiej z dnia 9-go stycznia 2006 roku.

Ogród nasz funkcjonuje dzięki wspólnej pracy dział-
kowców, poparciu struktur PZD i jego Prezesa Pana E. 
Kondrackiego, osoby, której wiele zawdzięczamy, że 
istniejemy po dzień dzisiejszy. Likwidacja PZD, spadko-
biercy ruchu ogrodniczego o ponad 100 letniej tradycji, 
będzie końcem istnienia ogrodów, a oto niektórym chodzi. 
Prawda jest przykra, ale prawdziwa. Tu chodzi o dostęp do 
terenów, które w przyszłości będą sprzedawane różnym 
spółkom a związek jest zawalidrogą, która stoi na prze-
szkodzie. Dlatego za wszelką cenę należy go zniszczyć 
a najlepiej, jak to uczynią sami działkowcy. A w przy-
szłości urzędnicy powiedzą sami chcieliście tego, do 
kogo macie pretensje? Przykro o tym pisać, że po latach 
przekształceń w tym kraju demokratycznym dąży się do 
takich zmian, które za nic będą miały ludzką pracę-trud 
poniesiony przy rekultywacji w naszym przypadku więk-
szości bagna, nakładów finansowych z własnej kieszeni. 
Mówi się ciągle o demokracji a jaka to demokracja jak 
wystąpisz z PZD to być może zostaniesz uwłaszczony 
lub dzierżawcą to jest zwykły totalitaryzm – szantaż, bo 
tak to trzeba nazwać. Narzucanie czegoś na siłę nikomu 
na dobre nie wychodzi.

Obowiązkiem nadrzędnym PZD jest obrona interesów 
jego członków i chwała za to. Bo gdyby tego Związku nie 
było, to ogrody już dawno by nie istniały. Ale Związku 
w demokratycznym państwie nie można tak po prostu 
zdelegalizować. Bo działa zgodnie z Konstytucją RP, 
skupia na zasadach dobrowolności, obywateli o różnej 
orientacji politycznej i wyznaniowej. Jesteśmy człon-
kiem Unii Europejskiej, w której demokrację należy 
szanować.

Najlepiej zróbcie to wy pseudo działkowicze, rozwalcie 
go od środka bez wielkiego krzyku, hałasu tylko przeko-
najcie działkowców do moich racji, za które w przyszło-
ści sami zapłacicie bo taka jest prawda, ale kto się tym 
przejmuje, tu można jeszcze zarobić.

Założono cel nadrzędny – likwidację PZD, różnymi 
drogami zmierza się w tym kierunku. Jesteśmy przeciw-
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ko takim metodom, zostawcie nas w spokoju my dalej 
będziemy popierać działanie Krajowej Rady.

Ustawa o ROD, która została zatwierdzona przez Sejm, 
Senat, podpisana przez Pana Prezydenta Kwaśniewskiego 
broni naszych interesów skutecznie. Zapewnia nam w naj-

gorszym wypadku przy likwidacji ogrodu odszkodowanie 
za nasadzenia, altany, infrastrukturę w ogrodzie.

A nie wyrzucenie w przyszłości na zbity pysk, ponie-
sienia dodatkowych kosztów za sprzątnięcie terenu.

Takim propozycjom stanowczo mówimy „N I E”

W imieniu działkowców Ogrodu im. 22 Lipca

Zarząd

/-/ 6 podpisów
Zielona Góra, �6 styczeń 2006 r.

Zarząd ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim

Stanowisko
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego  

w Krośnie Odrzańskim z dnia 10.01.2006 r.

Jeszcze nie minęło pół roku od przyjęcia ustawy o ro-
dzinnych ogrodach działkowych oraz cztery miesiące od 
wejścia jej w życie, a już znaleźli się „majsterkowicze”, 
którym nie odpowiadają treści zawarte w tej ustawie.

Na łamach Waszej „Gazety...” wypowiada się pan 
poseł Kuchciński, któremu doradza p. Świątek Prezes 
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych 
reprezentujący około 1000 użytkowników ogródków 
(faktycznie liczba powalająca w porównaniu z liczbą 
230 tys. działkowiczów, którzy poparli nową ustawę oraz 
z liczbą 967 tys. wszystkich działkowców); panowie ci 
znowu roztaczają „świetlaną” wizję przed działkowca-
mi, a gminom i skarbowi państwa zapewniają dochody 
z dzierżawy działek. Czyżby zabrakło na „becikowe” 
i nową kampanię wyborczą?

Panowie, chcecie zastąpić „jeden monopol” drugim. 
Jak to miałoby wyglądać, może świadczyć postępo-

wanie urzędników warszawskich, którzy w imieniu 
Prezydenta Warszawy, Lecha Kaczyńskiego, żądali 
od Polskiego Związku Działkowców, aby w 75 minut 
zlikwidował istniejące przez ponad pół wieku ogrody 
i wydał tereny miastu lub podpisał niezgodne z prawem 
umowy, które i tak niczego nie gwarantują działkow-
com a miastu dają możliwości likwidacji Ogrodu bez 
odszkodowań dla działkowców. Za takie zmiany ser-
decznie dziękujemy.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tworzyć nowe ogro-
dy pod różnymi szyldami, nieużytków w gminach jest 
bardzo dużo, a nie „sięgać” tam, gdzie wieloletnia praca 
działkowców oraz niemałe środki finansowe zarówno 
działkowców jak i Polskiego Związku Działkowców 
stworzyły oazy ciszy i spokoju, gdzie można uprawiać 
warzywa i owoce oraz wypoczywać.

Za zarząd ROD

Prezes ROD

/-/ Dariusz Haik
Krosno Odrzańskie, �0 styczeń 2006 r.

ROD „35-Lecia” w Zielonej Górze

Redakcja „Gazety Prawnej”
Warszawa

Zarząd ROD „35 lecia” w Zielonej Górze pragnie 
wyrazić swoje zaniepokojenie upowszechnianiem kolej-
nych pomysłów grupy osób aktywnie zaangażowanych 
w doprowadzenie do zlikwidowania Polskiego Związku 
Działkowców.

Kiedy nie udał się zamiar powszechnego uwłaszczenia 
ogrodów działkowych i skreślenia PZD z mapy organi-
zacji społecznych działających w Polsce, znów, prawie 

z uporem maniaka, wraca się do tego tematu. Duża musi 
być wytrwałość autorów tego zamierzenia, ale ją rozu-
miemy. Wszak od dawna wiadomo, że nie o działki tu 
chodzi, tylko o tereny, które one zajmują. Każda więc 
droga jest „dobra”, by uzyskać zamierzony cel.

Nie rozumiemy tylko, jakim prawem niewielka grupa 
ludzi chce decydować o większości, zwłaszcza, kiedy ta 
większość nie dała jej do tego upoważnienia.
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Zadziwiające to zjawisko, gdy odurzeni sukcesem wy-
borczym reformatorzy tak bardzo się garną do niszczenia 
tego, co jest i dobrze funkcjonuje, że aż zapominają 
o zdrowym rozsądku. A jeszcze bardziej zadziwia, że 
pomysły o likwidacji Polskiego Związku Działkowców 
firmuje „Gazeta Prawna”. I szkoda, że ciesząca się dotąd 
szacunkiem czytelników gazeta, za sprawą pani M. Woj-
tuch – autorki artykułu „Działkowcy dostaną ogródki na 
własność” („Gazeta Prawna” z 3 stycznia 2006 r.) i, jak 
widać z komentarza, zwolenniczki nieprawnych posunięć, 
zdaje się powoli zapominać o znaczeniu słowa „prawna”. 
Wszak nie o prawie myślą rozmówcy pani Redaktor, gdy 
prezentują swoje plany, którym autorka przyklaskuje. 
Chyba, że o prawie wilczym.

Tak oto już na początku kadencji, za sprawą „uzdrowi-
cieli” realizuje się program „solidarna Polska”. W tym 
przypadku program ten jest bardzo przejrzysty. Obiecać 
działkowcom możliwość kupna ich działki, gdy z góry 
wiadomo, co potwierdza artykuł, że wielu z nich tego 
nie uczyni, bo są za biedni. Pozostałe dać w dzierżawę, 
a dzierżawa jest określona czasem. A potem w imię 
prawa. Panowie, dzierżawę wypowiedzieć i „solidarnie” 

przekazać tereny nowym użytkownikom. Jak nie kijem 
go, to pałką. Tyle, że nie będą to już ogrody.

Ta właśnie sytuacja niepokoi działkowców. Jesteśmy 
członkami PZD od kilkudziesięciu lat. Swoje funkcje 
pełnimy społecznie. Wraz z całą rzeszą działkowców 
przez wiele lat współtworzyliśmy ogrody działkowe 
– miejsca spotkań rodzin i przyjaciół, miejsca rekreacji 
i wypoczynku. „Zielone płuca” miast, jak się o nich mówi. 
I oto pani M. Wojtuch z pełnym przekonaniem twierdzi 
za swoimi rozmówcami, jak, przysłowiowa „tuba”, że 
czas na zmiany, „najsłuszniejsze”, bo zaopiniowanie 
przez, aż tysiąc osób. Proponujemy lekcję matematyki. 
Wszak ćwierć miliona podpisów popierających PZD, 
a za tym stojący co najmniej milion działkowych rodzin 
to chyba trochę więcej niż tysiąc. Chyba, że pora również 
na zmiany w matematyce; to również stara nauka. Może 
już nazbyt stara, tak jak ogrody działkowe?

Wyrażamy nasze oburzenie tendencyjnością artykułu. 
W naszym przekonaniu spełnia on jedynie oczekiwania 
tych, którzy w imię własnych interesów realizują zamiar 
likwidacji ogrodów działkowych. Szkoda, że firmuje to 
„Gazeta Prawna”.

Prezes ROD „35-Lecia” w Zielonej Górze

/-/ Edward Gorowski
Zielona Góra, 27 stycznia 2006 r.

ROD „Jaśmin” w Lubsku

Redakcja Gazety Prawnej
Warszawa

dot. Artykułu „Działkowcy dostaną ogródki na własność” z dn. 3 stycznia 2006 r.

Dziś nam działkowcom nie trzeba innej ustawy. Mamy 
solidną, korzystną ustawę o rodzinnych ogrodach dział-
kowych, która obowiązuje i gwarantuje nam prawa do 
spokojnego uprawiania działek.

Jesteśmy i chcemy nadal pozostać w PZD, on stanowi 
nam podporę dziś w uprawianiu naszych działek. Chroni 
nas przed zakusami Prawa i Sprawiedliwości.

Jest nieprawdą, że obowiązująca nowa ustawa obowią-
zująca w ogrodach bardziej umocniła monopol PZD na 
prowadzenie ogrodów, gdyż takiego monopolu nie było 
i nie ma. Związek nas chroni w ramach przyjętej ustawy, 
za co Prezesowi Eugeniuszowi Kondrackiemu serdecznie 
i gorąco w imieniu wszystkich lubskich działkowców 
dziękujemy.

Działkowcy i ich rodziny stanowią jednolity Zwią-
zek na podstawie wieloletniej tradycji, Związek służy 

działkowcom od 100 lat, staje w obronie naszych prawi 
wypełnia statutowe funkcje, a nie „monopol”, jak to 
określa często PiS.

Pozwólcie nam uprawiać nasze piękne działki, w na-
szym Związku Działkowców. Jest nieprawdą, ze działkę 
można wykupić za 500-800 zł, gdyż będzie kosztować 
dużo więcej. Myśmy stworzyli te działki kosztem naszych 
skromnych pieniędzy i pracy na nieużytkach, ugorach 
czy wysypiskach teraz i poprzednio są zakusy, aby nam 
odebrać, a nie sprzedać za drobne pieniądze.

Dajcie nam spokojnie żyć i uprawiać działki, byliśmy 
w trudnych chwilach i będziemy w Polskim Związku 
Działkowców.

Panowie, posłowie z Prawa i Sprawiedliwości niech 
zajmą się grupami bezrobotnych, bezdomnych i biedą 
jaka jest w kraju.

Z poważaniem

/-/ Katarzyna Miszko
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Okręgowy Zarząd PZD Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Redaktor Naczelny
Gazety Prawnej
Warszawa

Stanowisko Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego  
Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie

w sprawie artykułów opublikowanych w dzienniku Gazeta Prawna z dnia 03.01.2006 r.

Członkowie Okręgowego Zarządu Warmińsko-
-Mazurskiego Polskiego Zawiązku Działkowców w Ol-
sztynie po zapoznaniu się z treścią artykułów Pani redaktor 
Magdaleny Wojtuch pt. „Działkowcy dostaną ogród na 
własność”, „Nie będzie powszechnego uwłaszczenia” oraz 
„Z odsieczą na działki” – byli bardzo zaskoczeni i zbul-
wersowani nieznajomością ustawy i przepisów dotyczą-
cych ogrodów działkowych i przekazywania fałszywych 
informacji i danych godzących w dobro Polskiego Związ-
ku Działkowców i Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Naszym zdaniem artykuł został napisany „pod publikę” 
celem zdobycia poczytności dziennika, a Pani redaktor 
chciała zdeinformować i zrazić społeczeństwo do dział-
kowców. Przedstawiony przez Panią redaktor problem 
jest niezwykle ważny dla interesów miliona polskich 
rodzin które w swojej znakomitej większości należą do 
najuboższych warstw naszego społeczeństwa.

Należało dołożyć należytych starań i zachować choćby 
pozory bezstronności.

W ujęciu Pani Wojtuch sprawa jest bardzo prosta i spro-
wadza się do tezy, że głównym problemem naszych 
ogrodów i ich użytkowników jest Polski związek Dział-
kowców, a najnowsza inicjatywa PiS jest krokiem we 
właściwym kierunku.

Zastanawia nas, że Pan redaktor Naczelny zgodził się na 
wydrukowanie takiego artykułu pełnego przekłamań i nie-
prawdziwych informacji o działalności naszego związku, 
rodzinnych ogrodów działkowych a także milionowej 
rzeszy działkowców. Pisząc o ogrodach powinniście 
Państwo zapoznać się z ustawą i przepisami na podstawie 
których powstał i działa Związek.

Mamy nadzieję, że nie obce są Państwu podstawowe 
cechy dobrego, współczesnego dziennikarstwa takie, jak 
fachowość, bezstronność a zwłaszcza rzetelność w prze-
kazywanych czytelnikom faktach.

W artykule roi się od niedomówień, błędów rozumo-
wania i nieprawdziwych sugestii. Z ogromnym zadowo-

leniem przyjęliśmy uchwalenie w dniu 8 lipca 2005 roku 
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Ustawa 
po jej podpisaniu przez Prezydenta RP weszła w życie 
21 września 2005 roku.

Ponad 235 tyś. Działkowców złożyło swoje podpisy 
pod projektem ustawy wyrażających poparcie dla tego 
dokumentu.

Stworzone zostały nowe warunki i zabezpieczenia dla 
istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Oczekiwane i radosne wydarzenie dla działkowców 
i związku zostało szybko zakłócone przez przeciwników 
ustawy. Podjęto działania w celu zdyskredytowania, wpro-
wadzając swoimi publikacjami w błąd opinię publiczną- cze-
go może być przykładem artykuł w waszym dzienniku.

Stwierdzamy, że ustawa o rodzinnych ogrodach dział-
kowych nie tylko szczegółowo reguluje sprawy zwią-
zane z likwidacją terenów ogrodów, ale zezwala nawet 
w przypadku braku zgody Związku podjąć postępowanie 
wywłaszczeniowe na realizację celów publicznych w tym 
komunikacyjnych.

Działkowcy i Związek z wielką ulgą przyjęli zapisy 
o oddaleniu od Związku i użytkowników działek rosz-
czeń osób fizycznych i prawnych do gruntów ogrodów 
i określenie odpowiedzialności na realizację tych roszczeń 
Gmin i Skarbu Państwa.

Grunty pod ogrody przygotowywały ówczesne władze 
administracji lokalnej, która często partycypowała w za-
kładaniu i urządzaniu ogrodów.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw i w całości odpieramy 
zarzuty przedstawione w dzienniku.

Zawsze będziemy przeciwstawiać się wszelkim próbom 
unicestwienia ogrodnictwa działkowego reagując na nie-
prawdziwe informacje i wyjaśniając społeczeństwu cele 
i zadania rodzinnych ogrodów działkowych.

W posiedzeniu Okręgowego Zarządu wzięło udział 
35 członków oraz 27 Prezesów ROD z terenu woj. 
Warmińsko-Mazurskiego.

Sekretarz

/-/ Kazimierz Witkowski

Prezes

/-/ mgr inż. Zbigniew Kołodziejczak

Olsztyn, 2� styczeń 2006 r.
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Dziennik Fakt

ROD „Lubocza 1” w Krakowie
Redaktor Naczelny
Redakcja „Fakt”

dotyczy artykułu z 04.01.2006 r „Koniec mafii działkowej”

Szanowny Panie Redaktorze.
To oburzające, że dopuścił Pan wydrukowanie tak 

obraźliwego i tendencyjnego artykułu.
Czy zastanawialiście się państwo kogo ten artykuł do-

tyczy? Na pewno nie, chyba że państwa gazecie zależy 
na tanich chwytach, a nie na rzetelnej pracy dziennikarzy. 
Gdyby autor tego artykułu, choć przez chwilę się zasta-
nowił to nie obrażałby nazywając „mafią” i stawiając 
w jednym szeregu z przestępcami tak wielu niewin-
nych osób. Należałoby sprawdzić, kto to są działkowcy, 
a wtedy okazałoby się, że to ludzie starsi, spracowani 
i schorowani, którzy ciężką pracą dotarli do wieku eme-
rytalnego. I to dzięki ich wyrzeczeniom i ciężkiej pracy 
tacy dziennikarze jak panowie wykształciliście się, bo 
niejednokrotnie użytkownikami działek są na pewno Wasi 
rodzice, dziadkowie lub osoby z Waszego najbliższego 
otoczenia.

Czy Wasi bliscy zgodzą się na określenie „mafii” w sto-
sunku do siebie? Czy to nie godzi w ich dobre imię? Od-
powiedzi udzielcie sobie sami. Ogrody działkowe to nie 
wymysł PRL-u jak piszą, one istnieją w Polsce od ponad 
100-u lat. Ich ideą było pomaganie najuboższym. Po II-
-ej wojnie powrócono do idei tworzenia Pracowniczych 
Ogrodów Działkowych. Tworzono je przede wszystkim na 
nieużytkach i poza miastami. Zakładały je w większości 
zakłady pracy.

Gdyby Państwo sprawdzili okazałoby się, że działkę 
w takim ogrodzie w pierwszej kolejności otrzymywa-
ły rodziny wielodzietne o niskich dochodach, dobrzy 
i sumienni pracownicy. Więc nie godzi się mówić jako 
o „mafii” w przypadku ludzi, którzy ciężką pracą do-

prowadzili ogrody działkowe do obecnego stanu. Dziś 
w Państwie Prawa i Sprawiedliwości pozwalacie sobie 
państwo popierać akcję likwidacji ogródków działkowych 
już kolejny raz. Zastanówcie się państwo, komu chcecie 
zabrać te kawałeczki ziemi?

Najuboższym, emerytom, rencistom i bezrobotnym. Co 
ci wypracowani niejednokrotnie schorowani ludzie mają 
ze sobą zrobić gdy się ich pozbawi tego co tak kochają. 
Może wcześniej niż manipulować przy ustawie o ogro-
dach działkowych zaproponujcie państwo wprowadzenie 
ustawy dopuszczającej eutanazję będzie z głowy, gdyż 
średnia wieku użytkowników działek to około 65 lat. 
Wtedy zgodnie z ustawą i w majestacie prawa będzie 
można raz na zawsze załatwić sprawę działek, a odzy-
skane tereny przeznaczyć na inne cele inwestycyjne lub 
na budownictwo deweloperskie. Przyznajcie Państwo, 
że nie chodzi wam o tych szeregowych działkowców, ale 
o sama górę, która według waszego rozeznania wyciąga 
ostatnie grosze od najuboższych. To daleko posunięty 
dyletantyzm i brak rzetelności dziennikarskiej. Każdy 
kto przystępuje do związku dobrowolnie godzi się na 
ponoszenie pewnych opłat. Dokładnie tak jak w każdym 
zrzeszeniu czy związku ich członkowie uiszczają roczne 
składki na funkcjonowanie tych organizacji. Działkowcy 
jakoś nie narzekają na wysokość tych składek, a państwo 
zamiast walczyć o poprawienie warunków życia tych osób 
wytaczacie przeciwko nim zarzuty i określacie mianem 
„mafii”. Mam nadzieję jak również wielu działkowców 
z naszego ogrodu, że przemyślicie Państwo Wasze postę-
powanie i przeprosicie wszystkich tych, którzy na miano 
„mafii” nie zasłużyli.

Prezes ROD „Lubocza 1”

/-/ Małgorzata Dłuszczyk
Kraków, 2� styczeń 2006 r.

Stanisław Kędziora z ROD „Pestka” w Nowym Dworze Mazowieckim

Pan Grzegorz Jankowski
Redaktor Naczelny
Dziennika „Fakt”

W dniu 4 stycznia 2006 r. w Waszej gazecie zamiesz-
czona została informacja na temat nowych propozycji 
ustawowych Partii i klubu parlamentarnego Prawa i Spra-
wiedliwość.

Artykuł o tytule, „Koniec mafii działkowej” ukazu-
je czytelnikom, użytkownikom działek w rodzinnych 
ogrodach działkowych manipulację dziennikarza nad 
niesprawdzonymi faktami.
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Informuję Pana Redaktora, że po przeczytaniu tego 
artykułu, jako długoletni użytkownik działki poczułem się 
urażony tytułem artykułu i stwierdzeniami, które są tam 
zawarte. Uważam, że udało się Panu wywołać niepokój 
wśród członków Polskiego Związku Działkowców po-
przez przedstawienie niesprawdzonych skądinąd faktów. 
Użyte przez Pana określenia „mafia działkowa” w żaden 
sposób nie odpowiada prawdzie i aktualnej sytuacji w Pol-
skim Związku Działkowców.

Jest ono dla mnie i moich kolegów działkowców z na-
szego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PESTKA” 
w Nowym Dworze Mazowieckim bardzo obraźliwe 
i krzywdzące. Nie wiem czy Pan Redaktor wie, że ruch 
działkowy w Polsce istnieje ponad 100 lat i że nasza or-
ganizacja Polski Związek Działkowców jest członkiem 
Międzynarodowej Organizacji Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych. Panie Redaktorze Polskie Rodzinne Ogrody 
Działkowe budowane były przy bardzo dużym udziale 
zainteresowanych użytkowników działek, budowane były 
na niedostępnych i nieatrakcyjnych terenach, na których 
działalność angażowano środki finansowe byłych zakła-
dów pracy i własne środki samych działkowców. Budowa 
większości Ogrodów wymagała dużego nakładu pracy 

społecznej działkowców i ich rodzin, ich poświęcenia 
i ofiarności. Nasz Ogród „Pestka” istnieje 27 lat i jest 
tego działania najlepszym przykładem. Dzisiaj łatwo jest 
nas oskarżać i nazywać „mafią działkową”. Propozycja 
wykupienia działki za 500,00 zł, którą Pan przedstawia 
jest nierealna, nieuczciwa, wywołuje zamęt i niepotrzeb-
nie rozbudza nadzieję na łatwe wzbogacenie się przez 
biednych działkowców.

Zastanawiam się w oparciu o jaką analizę ekonomiczną 
dokonał Pan Redaktor wraz ze swoim zespołem redak-
cyjnym wyceny działek za 500 zł.

Tak naprawdę nie wiem, jakimi intencjami kierował 
się Pan nazywając mnie i innych uczciwych ludzi, człon-
ków Polskiego Związku Działkowców „mafią”. Śmiem 
sądzić, że Pański artykuł jest przejawem swego rodzaju 
histerii na zamówienie jedynie słusznej Partii rządzącej, 
która aktualnie sprawuje władzę. Poczułem się dotknięty 
zawartymi określeniami w tym artykule jak i również 
propagowaniem taniego populizmu.

Uznając artykuł Pana Redaktora za niestosowny i nie-
uczciwy, domagam się przeproszenia moich uczciwych 
kolegów z Polskiego Związku Działkowców.

/-/ Stanisław Kędziora

Nowy Dwór Mazowiecki, �8 styczeń 2006 r.

Zdzisław Łojek z Krakowa

Redaktor Naczelny „Fakt”

dot. Obraźliwego artykułu „Koniec mafii działkowej” Fakt, dn.03.01.2006

Szanowny Panie Redaktorze jestem działkowcem od 
ponad 20 lat, ale nigdy nie wiedziałem, że należę do 
jakieś mafii działkowej.

Jak raczył nam donieść o tym redaktor „ISK, KK, KP, 
IP” ten artykuł obraża wszystkich działkowców, byłych 
pracowników, emerytów, rencistów, którzy w wyniku 
własnych wyrzeczeń fizycznych, finansowych z ugo-
rów potrafili zorganizować sprawnie działające ogrody 
działkowe (obecnie wg Ustawy znowelizowanej w 2005 
roku, po raz 3-ci) zostały przekształcone na wzór unii 
europejskiej w ogrody rodzinne i to wszystko mamy 
nazwać „mafią działkową?”

Przytoczony przeze mnie i załączony artykuł na w/w 
temat jest wyraźnie obraźliwy w stosunku do około mi-
liona osób w Polsce.

Uważam, że szanujący się dziennik znajdzie na swoich 
łamach nową szpaltę i w imieniu redaktora przeprosi 
wszystkich działkowców za nazwanie ich „mafią dział-
kową”. Ponadto przy okazji pragnę zwrócić uwagę, że 
głupia wypowiedź pana Nocunia rzekomego działkowca, 

oraz informacja, że teraz działkę będzie można kupić za 
500 zł to jest bzdura i świadczy o tym, że piszący ten 
artykuł nie ma w ogóle pojęcia o kosztach jakie należy 
będzie ponieść przy zakupie działki a mianowicie:
1) koszt zakupu działki wg ceny jaka w dawnym resorcie 

będzie obowiązywała za 1 m2.
2) na własny koszt działkowiec musi opłacać koszty: geo-

dezyjne i rzeczoznawcy, który wyceni wartość działki, 
altany, urządzeń.

3) pokryć koszty i opłaty za sporządzenie aktu notarial-
nego i wpisu do księgi wieczystej
Nadmieniam że opłaty nr 2 i 3 nie należą do tanich.
Dlatego uważam że pisząc w gazecie o tak zwanej „ma-

fii działkowej”, która rzekomo za sprawą dobroczyńców 
narodu z PiS-u ma być korzystna dla nas, Szanowny Pan 
redaktor winien dokładnie zapoznać się z propozycjami 
zmiany ponownie ustawy oraz dokładnie prześledzić 
wszystkie związane z tymi koszty, a nie pisać pod pub-
likę, jak to teraz będzie dobrze, bo nareszcie zostanie 
zlikwidowana ta straszna „mafia działkowa”
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Kończąc mój list żądam w imieniu obrażonych dział-
kowców i działaczy PZD o przeprosiny nas w Waszej 
gazecie i myślę że tak zarządy okręgowe PZD i Zarząd 
Główny PZD nie pozostawi tej sprawy w spokoju i rów-

nież złoży odpowiedni protest, tym bardziej że jeżeli 
stanowimy „mafię”, to należy sprawę skierować do pro-
kuratury!!

/-/Zdzisław Łojek

Kraków, � styczeń 2006 r.

Okręg Toruńsko – Włocławski

Stanowisko
Członków Rodzinnych Ogrodów Działkowych

z Okręgu Toruńsko-Włocławskiego
w sprawie publikacji na łamach dziennika „Fakt” z dnia 4.01.2006 r.

Tak jak większość członków Polskiego Związku Dział-
kowców tak niżej podpisani poczuliśmy się nie tylko 
obrażeni, ale wręcz poniżeni zarówno tytułem jak i treś-
cią artykułu „koniec mafii działkowej” opublikowanego 
w dniu 4 stycznia 2006 r. w dzienniku „Fakt”.

Artykuł powyższy narusza nasze dobra osobiste. Na-
zwanie nas mafiosami, nie tylko, że nas zniesławia, ale 
wręcz pozbawia czci i godności. Uważamy, że w pełni 
wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego 
przez art. 23 i 24 Kodeksu Cywilnego.

Jako członkowie Polskiego Związku Działkowców 
a zwłaszcza członkowie jego organów na mocy zasad 
zawartych w § 27 ust 3 Statutu oraz § 16 Regulaminu 
ROD przysługuje nam ochrona dóbr osobistych.

Z uznaniem i zadowoleniem przyjęliśmy stanowisko 
Związku wyrażone w piśmie Krajowej Rady PZD z dnia 

5.01.2006 r. Uznaliśmy, że sprostowanie i przeproszenie 
wszystkich działkowców to zwykła przyzwoitość nie tyl-
ko ze strony redaktora naczelnego ale przede wszystkim 
samego pisma.

W zdumienie, wręcz osłupienie wprowadza treść od-
powiedzi z dnia 12.01.2006 r. W tej sytuacji nie tylko 
czujemy się obrażeni, pozbawieni czci, godności i sza-
cunku, ale wręcz upodleni.

Podjęte działania przez Krajową Radę PZD uważamy 
za prawidłowe. Upoważniamy kierownictwo Krajowej 
Rady PZD do kontynuowania tych działań. Działań takich 
wręcz żądamy.

Niżej podpisani upoważniają do reprezentowania w ca-
łokształcie działań służących obronie godności działkow-
ca, członka Polskiego Związku działkowców naruszonych 
z całą premedytacją przez dziennik „Fakt”.

Członek Zarządu Okręgu

/-/ Zdzisław Lemparty

Członek Zarządu Okręgu

/-/ Jerzy Bielak

Główna księgowa 

OZ PZD

/-/ Maria Dąbrowska

Księgowa biura OZ 

we Włocławku

/-/ Irena Zdrojewska

Inspektor ds. inwestycyjnych 

Okręgu

/-/ Teresa Gąsiorowska

Instruktor ds. ogrodnictwa

/-/ Sebastian Eichhorst

pracownik administracyjny 

biura OZ PZD

/-/ Barbara Lewandowska

Prezes Okręgowego Zarządu 

Toruńsko-Włocławskiego

/-/ Edward Śmigielski

Prezes Zarządu ROD 

„W.Fiałka” w Chełmnie

/-/ Czesław Kozikowski

Prezes Zarządu 

ROD „Elana”

/-/ Marian Walczyk

Dyrektor Biura OZ PZD

/-/ Dorota Szynkiewicz

Prezes Zarządu ROD 

„Flisak” w Toruniu

/-/ Jan Trzaska

Prezes Zarządu ROD 

„Sasanka” w Lubieniu Kuj.

/-/ Franciszek Przybylski

Prezes Zarządu ROD 

„Tramwajarz” w Grudziądzu

/-/ Alina Nowakowska

Prezes zarządu ROD „1 Maja” 

w Chełmnie

/-/ Józef Grzeszny

Przewodnicząca Okręgowej 

Komisji Rewizyjnej

/-/ Lucyna Openkowska

Toruń, 2� styczeń 2006 r.

Stanowisko o podobnej treści podjęli również członkowie rodzinnych ogrodów działkowych w Chełmnie.  

Podpisało się pod nim 15 osób.
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ROD im. Wiarus w Szczecinie

Polski Zwązek Działkowców
Krajowa Rada

Cała społeczność Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Wiarus” w Szczecinie, z uwagą śledzi i analizuje pub-
likacje zawarte w Gazecie Prawnej, w dzienniku „Życie 
Warszawy” oraz „Fakt” w dniu 3 i 4 stycznia 2006 roku, 
dotyczące nowej ustawy o ogrodach działkowych, przy-
gotowywanej przez Prawo i Sprawiedliwość.

Jeszcze działkowcy nie zdążyli się nacieszyć nową 
ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 
2005 r., a już „partia braci Kaczyńskich” usiłuje po raz 
kolejny rozbić Polski Związek Działkowców i Rodzinne 
Ogrody Działkowe.

Członkowie i rodziny naszego ogrodu, nie chcą ko-
lejnej zmiany prawa regulującego sytuację rodzinnych 

ogrodów działkowych, chcemy spokoju i bezpiecznego 
jutra na swoich działkach, chcemy tam pracować i wy-
poczywać.

Zdecydowanie popieramy Krajową Radę Polskiego 
Związku Działkowców w jej dążeniu do utrzymania 
w jedności naszego związku oraz dobrej ustawy o rodzin-
nych ogrodach działkowych z lipca ubiegłego roku.

Wyrażamy zdecydowany protest przeciwko propo-
nowanej przez Prawo i Sprawiedliwość nowej ustawie 
„o ogrodach działkowych”, która przyniesie tylko szkody 
dla naszego polskiego społeczeństwa i „rozdrapie nie 
zagojone rany” w III Rzeczypospolitej.

Z wyrazami szacunku

Prezes

/-/ Franciszek Ozga
Szczecin, �0 stycznia 2006 r.

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy

Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy
w sprawie artykułu pt. „Koniec mafii działkowej” 

opublikowanego na łamach gazety „Fakt” w dniu 4 stycznia 2006 r.

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku 
Działkowców w Legnicy oraz bardzo szerokie grono 
członków Związku, jest oburzone informacjami jakie 
zostały opublikowane na łamach gazety „Fakt”. Nie-
profesjonalna praca dziennikarzy, a może świadome 
działanie, doprowadziło do przedstawienia społeczeń-
stwu niezgodnych z prawdą informacji o organizacji 
i działających w niej społecznie tysiącach ludzi odda-
nych swojej społeczności. Bez elementarnej wiedzy 
o Związku i jego członkach, zostały sformułowane 
zarzuty pod adresem właśnie tych ludzi, które nie tylko 
są obraźliwe, ale są nie do przyjęcia w państwie prawa 
i sprawiedliwości.

Jak można nazwać nas „mafią działkową”? Pojęcie 
mafia oznacza zorganizowaną grupę przestępczą. Jak 
można używać bezkarnie takiego pojęcia w stosunku do 
ogólnopolskiej organizacji działającej w oparciu o ustawę, 
zrzeszającej ogromne grono osób zasłużonych dla tego 
kraju na różnych niwach życia społecznego i gospodar-
czego. Kto dał prawo dziennikarzowi, aby w majestacie 
źle pojętej wolności słowa określać ludzi, którzy ponad 
50 lat pracowali na rzecz naszego kraju, członkami ma-
fii, a przecież są to w większości oddani działacze tej 
organizacji, wybrani demokratycznie do reprezentowania 

działkowców. Przypisać im przynależność do mafii – to 
skandal!

My członkowie Polskiego Związku Działkowców 
nie przyjmujemy tłumaczenia się pełnomocnika gazety 
„Fakt”, że tytuł artykułu nie odnosi się do indywidualnej 
osoby fizycznej lub prawnej, lecz do monopolistycznego 
charakteru PZD, o czym mowa w artykule.

Jest to wręcz filozoficzne sformułowanie. Jeżeli PZD 
kojarzy się dziennikarzowi wyłącznie z logo organizacji 
lub nazwą naszego Związku, to miał chyba na uwadze 
wyłącznie drzewa i rośliny, które także mają znaczenie 
jako żywe istoty i objęte są ochroną prawną – ustawa 
o ochronie przyrody.

Idąc tokiem myślenia dziennikarza, to wszystkie orga-
nizacje pozarządowe mają monopolistyczny charakter 
i należy je zlikwidować, gdyż zrzeszają ludzi i tworzą 
struktury organizacyjne.

Gratulujemy pomysłu!
Zastanawiamy się: „być może nie znamy najnowszych 

przepisów prawnych obowiązujących w Polsce, nakazu-
jących likwidację wszystkich organizacji i stowarzyszeń, 
które zrzeszają więcej niż jedną osobę, gdyż idąc za 
tokiem rozumowania dziennikarza należy domniemać, 
że monopolistyczną organizacją nie jest osoba fizyczna, 
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ale już spółka dwuosobowa nosi charakter monopoli-
styczny”.

„Mamy zatem propozycję – najlepiej zacząć od sie-
bie, a mianowicie zlikwidować organizacje zrzeszające 
dziennikarzy”. Może taki humorystyczny pogląd otrzeźwi 
przyszłych autorów nieprzemyślanych i tendencyjnych 
tekstów publikowanych nie tylko w gazecie „Fakt”.

Na marginesie, iż Szanowny pełnomocnik informuje 
cyt. „redakcja gazety „Fakt” nie otrzymała informacji 
od czytelników, w tym członków PZD wskazujących, że 
artykuł naruszył ich dobra osobiste” – sądzimy, że dajemy 

początek tym wystąpieniom. Być może redakcja gazety 
„Fakt” będzie musiała zwiększyć nakład lub wprowadzić 
odrębną rubrykę dla członków PZD i sympatyków naszej 
organizacji, za co przepraszamy, ale tym samym zwiększy 
się grono czytelników, co będzie miało wymierne efekty 
– finansowe.

Zero tolerancji dla tego typu zachowań.
Przedstawiając nasz punkt widzenia i ocenę treści ar-

tykułu, występujemy z wnioskiem i zarazem prośbą do 
Prezesa Związku, aby wystąpił na drogę sądową.

Prezes OZ PZD w Legnicy

/-/ inż. Elżbieta Dziedzic
Legnica, 26 stycznia 2006 r.

Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy

Gazeta Codzienna „Fakt”
Redakcja
Warszawa

W związku z zamieszczonym w Waszym dzienniku dnia 
4 stycznia br. artykułem pt. „Koniec mafii działkowej” 
w liczącej ponad 30 tysięcy społeczności działkowców 
bydgoskiego okręgu PZD zawrzało. Poczuliśmy się znie-
ważeni przypisaniem nas do przestępczej organizacji. 
Żądamy przeprosin przez redakcja „Faktu” na łamach 
swojej gazety. Jak można zaliczyć do grona groźnych 
przestępców liczną rzeszę spokojnych działkowców 
uprawiających od dziesiątek lat swoje ogródki! Aż dziw 
bierze, że jeszcze nie wpadły do rodzinnych ogrodów 
działkowych brygady antyterrorystyczne, dokonując ma-
sowych aresztowań.

Jeżeli redakcja „Faktu” nie orientuje się w sytuacji, to 
wyjaśniamy, że Polski Związek Działkowców funkcjonuje 
na podstawie kolejnych ustaw, z których ostatnią uchwalił 
Sejm w dniu 8 lipca 2005 r. Związek nasz zrzesza ponad 
milion członków, którzy wraz z rodzinami uprawiają 
i pielęgnują ogródki. Wrosły one na stałe w krajobraz 
naszych miast i terenów podmiejskich. Zapewniają plony 
warzyw i owoców, wypoczynek i rekreację, są miejscem 
spotkań, wspólnych zabaw i wymiany doświadczeń ich 
użytkowników. Przynależność do PZD jest całkowicie 

dobrowolna, a nic nie stoi na przeszkodzie w zakładaniu 
ogrodów poza Związkiem.

Oprócz oburzającego tytułu powyższy artykuł zawiera także 
oburzającą treść. Mami działkowców możliwością wykupu na 
własność działek. Nie informuje rzetelnie o uwarunkowaniach 
wynikających z miejscowych planów zagospodarowania, któ-
re najczęściej wykluczają wykup terenu przez użytkowników. 
Nie podkreśla faktu, że większość działkowców to ludzie 
na tyle biedni, że nie stać byłoby ich nawet na zapłacenie 
kwoty 500,00 zł., nie mówiąc już o większej. Podobnie ma 
się rzecz z dzierżawą – nikt nie zna wysokości opłat, jakie 
gminy mogą narzucić, ale artykuł ukazuje taką możliwość 
jako jeszcze jedno dobrodziejstwo.

Wobec powyższego raz jeszcze domagamy się, jako 
działkowcy zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców, 
przeprosin na lamach „Faktu” przy czym przeprosiny 
należy zamieścić w sposób przykuwający uwagę czytel-
ników. Przedstawione w niniejszym piśmie stanowisko 
jest odzwierciedleniem poglądów przekazywanych przez 
działkowców prezesom ogrodów okręgu bydgoskiego, któ-
rzy spotkali się na naradach w dniach 19 stycznia 2006 r. 
w Bydgoszczy i 20 stycznia 2006 r. w Inowrocławiu.

W imieniu działkowców

Prezes PZD w Bydgoszczy

/-/ Tadeusz Minior
Bydgoszcz, 2� styczeń 2006 r.
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Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD regionu radomskiego Henryk Mrozowski

Redakcja „Fakt”
Warszawa

W związku z ukazaniem się na łamach Waszej gazety 
w dniu 4.01.2006 r. artykułu pt. „Koniec mafii działko-
wej” Kolegium Prezesów ROD regionu radomskiego 
stanowczo protestuje przeciwko porównywaniu nas spo-
łeczników do mafii działkowej.

Jest to obrażające i nie do przyjęcia.
Ruch działkowy rozwijający się od 100 lat zasługuje 

na poważne traktowanie i szacunek.
To Związek przy udziale swoich członków doprowadził 

do ogromnego rozwoju ogrodów działkowych, budowy 
i rozbudowy infrastruktury ogrodów, to On od 25 lat stoi 
na straży praw swoich działkowców.

Autor w/w artykułu mówiąc o monopolu Związku nie 
wie, że obowiązująca ustawa o ROD nie wyklucza two-
rzenia ogrodów przez inne podmioty niż PZD.

Obecnie w naszym regionie radomskim istnieją ogrody, 
które nie należą do PZD, a użytkownicy tych terenów 
kilkakrotnie deklarowali chęć przystąpienia do Związku, 
jak łatwo jest powiedzieć, że działkę będzie możne sobie 
wykupić za 500 zł., ale nie mówi się o tym że do tego 
dochodzą koszty administracyjne, geodezyjne, notarialne 
itp. czy emeryta i rencistę będzie na to stać?

Warto tu wspomnieć że 278 rodzinnych ogrodów dział-
kowych, a więc 20 000 działkowców nie będzie mogło 
wykupić swojej działki, ponieważ ogrody te objęte są 
roszczeniami. Czy to sprawiedliwe?

Prosimy by w przyszłości gdy Ktoś chce pisać o ogro-
dach działkowych znał ten problem dogłębnie, a nie jak 
dotychczas jakiś ukryty pod inicjałami „ignorant”. Bo to 
właśnie nam przypomina mafię.

Przewodniczący Kolegium

Prezesów ROD

/-/ Henryk Mrozowski
Radom, � styczeń 2006 r.

Olgierd Kownacki, Kołobrzeg

Pan Grzegorz Jankowski
Redaktor Naczelny
Dziennika „Fakt”

Od dłuższego czasu jestem stałym czytelnikiem Pana ga-
zety, którą uważam za dość interesującą dla czytelnika.

Ciekawe są wypowiedzi polityków na 2 i 3 stronie 
„Faktu”. Podoba mi się Wasza krytyka znanych w Polsce 
osób, którzy faktycznie na pochwałę nie zasługują.

Zaskoczył mnie jednak krótki artykuł na pierwszej 
stronie „Faktu” z dnia 4.01.06 pod tytułem „Koniec mafii 
działkowej”.

Panie Redaktorze, jak Wasi pracownicy mogli nazwać 
Mafią szanowany przez 1 milion działkowców Polski 
Związek Działkowców, który powołany ustawą sejmową 
działa 25 lat i pomaga polskim działkowcom w prowadze-

niu działek i który od 16 lat broni działkowców przed utra-
tą ogrodów. Nazywając Mafią nasz Związek obraziliście 
nie tylko kierownictwo Związku, lecz również 1 milion 
rodzin działkowych, do których ja również się zaliczam 
jako posiadacz działki w Kołobrzegu od 40 lat.

Dlatego też zwracam się do Pana Redaktora o zamiesz-
czenie w gazecie przeproszenia Krajowej Rady PZD 
w Warszawie i wszystkich polskich działkowców.

Uważam, że wasza Redakcja nie miała zamierzonego 
celu nazwania PZD mafią, lecz był to po prostu „wypadek 
przy pracy redaktorskiej”.

Uprzejmie proszę o odpowiedź i sprostowanie.

/-/ Olgierd Kownacki

Kołobrzeg, �2 styczeń 2006 r.
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ROD im. Gen. A. Zawadzkiego w Gryfinie

Pan Grzegorz Jankowski
Redaktor Naczelny
Dziennika „FAKT”

W imieniu działkowców Rodzinnego Ogrodu Działko-
wego im. Gen. A. Zawadzkiego Gryfinie z oburzeniem 
zwracam się do Pana, mając na uwadze opublikowanie na 
łamach dziennika FAKT z dnia 04.01.2006 roku artykułu 
pt. „PiS porządkuje działki. „Koniec mafii działkowej”.

Jak można pisać o tej najuboższej grupie społecznej, 
że będąc członkiem Polskiego Związku Działkowców 
należy się do mafii.

Mafia to grupa przestępcza, która winna być w zainte-
resowaniu organów ściganie, a właśnie takiego określenia 
dokonaliście. Odczuliśmy to, że uznaje się nas za ban-
dziorów, bo jak inaczej można to zrozumieć.

Działkowcy zadowoleni są z wejścia w życie ustawy 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i w swoich pisem-
nych petycjach do partii Prawo i Sprawiedliwość zwracają 
się z prośbą o zaprzestanie wypowiadania nierealnych 
haseł uwłaszczenie za symboliczną cenę.

Sądzimy, że tak chwytliwe hasło służy do pozyskania 
działkowców w zbliżających się wyborach samorządo-
wych. My na pewno nie będziemy kierować się nierealny-
mi obietnicami i wyboru dokonamy kierując się własnym 
rozsądkiem i doświadczeniem z przeszłości.

Należy przyjąć, że działkowcy dzisiaj nieposiadający 
wystarczających funduszy ok. sto złotych rocznie, aby 
uregulować obowiązkową opłatę członkowską mieli by 
pokryć należność wykupu działki, kiedy tak naprawdę 
dzisiaj jej wysokości nikt nie zna.

Właśnie dzisiaj można z całą stanowczością stwier-
dzić, że Polski Związek Działkowców walczy o nasze 
bytowanie na działkach na dogodnych warunkach, jest 
on gwarantem utrzymania struktur PZD, oraz dalszego 
rozwijania się ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Prosimy o opublikowanie naszego pisma.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu ROD im. Gen. A. Zawadzkiego w Gryfinie

/-/ Czesław Skonecki
Gryfino, �7 styczeń 2006 r.

Zarząd ROD „Czeczotka” w Ostrołęce

PZD Krajowa Rada
Warszawa

Sprawa: artykuł prasowy „Koniec mafii działkowej” (Fakt 04.01.2006 r.)

W imieniu Zarządu ROD „Czeczotka” w Ostrołęce 
reprezentującego ponad 1300 członków wnoszę o skie-
rowanie sprawy do sądu o zniesławienie działkow-
ców i działaczy przeciwko redaktorowi naczelnemu 
dziennika „Fakt” za sformułowanie „Koniec mafii 
działkowej”.

Nazwanie organizacji zrzeszającej ponad milion człon-
ków „Mafią” jest ciężkim naruszeniem obowiązującego 
w Rzeczypospolitej prawa i świadczy o niepoważnym 

i nieodpowiedzialnym podejściu do zawodu dziennikarza 
autora w/w tekstu.

Uzasadnienie:
Wymieniony artykuł wywołał oburzenie wśród dział-

kowców, liczne telefony do Zarządu Ogrodu, jak też 
osobiste interwencje obligujące Zarządu do podjęcia 
interwencji. Członkowie Ogrodu oczekują sprostowania 
i przeprosin w prasie krajowej oraz w „Tygodniku Os-
trołęckim”.

Prezes Zarządu

/-/ Bronisław Kostarenda

Ostrołęka, � styczeń 2006 r.
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Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju

Pan
Grzegorz Jankowski
Redaktor Naczelny
Dziennika „Fakt”

Stanowisko
Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju

w sprawie artykułu „Koniec mafii działkowej” zamieszczonego  
w dzienniku Fakt z dnia 4 stycznia 2006 r.

Nazwa „mafia” przypisana w/w artykule Polskiemu 
Związkowi Działkowców każdemu czytelnikowi mogła 
się kojarzyć ze zorganizowaną nielegalną grupą osób ma-
jącą za cel przestępczą działalność. Porównanie Polskiego 
Związku Działkowców do takiej mafijnej grupy obraża 
w sposób niespotykany milion jego członków.

W Okręgu Sudeckim Polskiego Związku Działkowców 
zrzeszonych jest ponad 50 tysięcy działkowców. Spośród 
tej liczby ponad 2 tysiące pracuje społecznie kierując 
sprawami rodzinnych ogrodów i jego członków w zarzą-
dach ogrodów i komisjach rozjemczych i rewizyjnych.

Ludzie ci poświęcają swój czas, własne siły, wiedzę 
dla dobra ogólnego, nie tylko dla działkowców. Ogro-
dy działkowe są bowiem urządzeniami użyteczności 
publicznej, zielonymi płucami w miastach. Ogrody te 

utrzymują się wyłącznie ze składek swoich członków, 
nikt ani budżety gmin, ani budżet państwa nie łoży nic 
na rozwój i utrzymanie rodzinnych ogrodów działko-
wych, a korzystać z nich mogą wszyscy. Dlaczego zatem 
i z jakich pobudek autor wymienionego artykułu obraża 
działkowców i ich przedstawicieli pracujących dla celów 
społecznych. Działając w imieniu działkowców i ich 
społecznych działaczy Prezydium Okręgowego Zarządu 
Sudeckiego PZD uznaje, że artykuł w Waszym Dzienniku 
z dnia 4 stycznia 2006 r. narusza dobro osobiste legalnej 
organizacji-Polskiego Związku Działkowców i każdego 
członka Związku.

W tej sytuacji oczekujemy pilnego przeproszenia na 
łamach Waszego dziennika wszystkich członków Pol-
skiego Związku Działkowców.

Wiceprezes

/-/ Antoni Falkowski

Prezes OZ Sudeckiego

/-/ Wincenty Kulik

Szczawno Zdrój, �� stycznia 2006 r.

Okręgowy Zarząd PZD w Kaliszu

Pan Grzegorz Jankowski
Redaktor Naczelny
Dziennika „Fakt”

W związku z zamieszczeniem w Pana dzienniku w dniu 
4 stycznia 2006 roku artykułu pt. „Koniec mafii dzia-
łowej” członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu 
Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu, Komisji 
Statutowych oraz Przewodniczących kolegiów Prezesów 
9 Rejonów znajdujących się w 15 powiatach na terenie 
naszego działania reprezentujący kilkadziesiąt tysięcy 
działkowców z Wielkopolski Południowo – Wschodniej 
zebrani na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2006 roku 
wyrażają stanowczy i zdecydowany protest w związku 
z opublikowaniem artykułu obrażającego działkowców 

i ich rodziny dziesiątki tysięcy społeczników pracujących 
w organach statutowych w blisko 6 tysiącach Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych na terenie kraju.

Nazwanie blisko miliona działkowców uprawiający 
działki „mafią” jest obraźliwe i narusza ich dobra oso-
biste oraz Związku organizacji działającej legalnie na 
podstawie uchwalonej przez Sejm RP Ustawy.

Żądamy natychmiastowych przeprosin na łamach Wa-
szego pisma za obraźliwy artykuł ubliżający działkow-
com, w przeciwnym razie będziemy domagać się zadość-
uczynienia na drodze postępowania sądowego.

/-/ 12 podpisów uczestników posiedzenia
Kalisz, �� styczeń 2006 r.
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Działkowcy ROD „Relaks” Szałe k. Kalisza w Opatówku

Redaktor Naczelny
Dziennika „Fakt”
Warszawa

My działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Relaks” w Szałe k. Kalisza uprawiający działki w dużym 
Ogrodzie Działkowym liczącym ponad 1300 działek, 
zebrani na posiedzeniu wspólnym Komisji Statutowych 
ROD składamy na ręce Redaktora Naczelnego ostry 
protest w związku z ubliżającym nam artykułem zamiesz-
czonym w dzienniku „Fakt” w dniu 4 stycznia 2006 roku 
zatytułowanym „Koniec mafii działkowej”.

Jesteśmy zbulwersowani i oburzeni treścią artykułu 
oraz odpowiedzią pełnomocnika Redaktora Naczelnego 

adwokata Pana Banasika skierowaną na pismo Krajowej 
Rady do „Faktu”.

Nazwanie działkowców i ich rodziny uprawiające dział-
ki w Ogrodach „mafią” jest obraźliwe dla działkowców 
i dużej rzeszy ludzi społecznie pracujących w Organach 
Statutowych Związku.

Żądamy od Redaktora Naczelnego Dziennika „Fakt” 
przeprosin za wspomniany artykuł opublikowany w dniu 
04.01.2006 roku, w przeciwnym razie wystąpimy na dro-
gę postępowania sądowego żądając zadośćuczynienia.

/-/ 15 Podpisów działkowców
Kalisz, �0 styczeń 2006 r

Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze

Redaktor Naczelny
Gazety Codziennej „Fakt”
Warszawa

Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze, jako organ 
społeczny wybrany demokratycznie na Okręgowym Zjeź-
dzie PZD w 2002 roku, wyraża swoje oburzenie wobec 
artykułu „Koniec mafii na działkach”, jaki ukazał się 
w „Fakcie” 4 stycznia 2006 r.

Zwłaszcza oburza nas tytuł nadany artykułowi.
Nazwanie „mafią” działkowców, członków samorządu 

związkowego, jest nie tylko nieuprawnione, ale wysoce 
niesmaczne i obraźliwe. Można mniemać, iż autor arty-
kułu nie rozumie dwóch przynajmniej pojęć.

Po pierwsze – zapomniał pewno zajrzeć do słownika, 
aby wyjaśnić znaczenie słowa „mafia”.

Po drugie – nie pofatygował się, aby zebrać rzetelnie 
informacje o sposobie funkcjonowania rodzinnych (czy 
też przedtem – pracowniczych) ogrodów działkowych.

W odniesieniu do rozumienia słowa „mafia” cytujemy 
(za słownikiem języka polskiego): „tajne stowarzysze-
nie rozbójników i przemytników na Sycylii; przenośne: 
grupa osób potajemnie działających, nieprzebierających 
w środkach w realizowaniu swych zamierzeń: klika, 
banda, szajka; mafia gangsterska”.

Które z tych znaczeń wyrazu autor artykułu przypisuje 
działkowcom?

Rozumiemy „ból” autora artykułu, który musi nadać 
swojemu tekstowi tytuł szokujący, zwracający uwagę 
czytelnika, z tego bierze się poczytność gazety. Sądzi-
my jednak, że w Pana gazecie obowiązują dziennikarzy 
pewne normy etyczne?

Nie możemy się zgodzić z twierdzeniem pana Piotra 
Banasika, zawartym w liście do Krajowej Rady, że „Ar-
tykuł stanowi materiał wyłącznie publicystyczny.(...)Tytuł 
artykułu (...) nie odnosi się do osoby fizycznej lub praw-
nej, lecz do monopolistycznego charakteru PZD (...)”.

Skojarzenie słowa „mafia” ze słowem „działkowa” jest 
jednoznaczne. Być może autor artykułu nie obraził nikogo 
indywidualnie. Tym gorzej jednak dla autora artykułu, bo 
obraził blisko milion działkowców, w tym blisko sto tysię-
cy społecznych członków samorządu związkowego, który 
wybrany przez działkowców na walnych zebraniach i na 
zjazdach oraz z ich upoważnienia, zarządza rodzinnymi 
ogrodami działkowymi i Związkiem, dbając o infrastruk-
turę, o gospodarowanie wodą, o utrzymanie czystości. Tu 
jednak autor artykułu ujawnia swą niewiedzę na temat 
funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.

Jesteśmy. Panie Redaktorze, organizacją użyteczności 
publicznej, a jako taka ani nie mamy prawa, ani też nie 
chcemy działać „potajemnie”, ani tym bardziej realizować 
Jakichś „własnych zamierzeń”.

W Polskim Związku Działkowców jest zwyczaj, ujęty 
w naszym działkowym prawie (do wiadomości autora 
artykułu podajemy, że jest to regulamin POD i statut 
PZD), że wszelkie zamierzenia w ogrodzie planuje się 
w oparciu o opinie działkowców i realizuje się Je na 
podstawie uchwały walnego zebrania. To właśnie walne 
zebranie (a więc zgromadzenie wszystkich działkowców 
– jeśli autor artykułu tego nie wie) decyduje o wszystkim, 



�2

co się dzieje w ogrodzie, uchwala zadania i każdego 
roku rozlicza zarząd z wykonania i wydanych pieniędzy 
działkowców. Gdzie tu więc miejsce na przypisane mafii 
słownikowe określenia „klika, banda, szajka”? Nam ta 
forma pracy, stosowana w Polskim Związku Działkow-
ców, przypomina raczej społeczeństwo obywatelskie. 
A Panu nie?

W odniesieniu do sugestii o monopolu PZD zwra-
camy uwagę, że w założeniach naszej organizacji nie 
mamy zamiarów przeszkadzania czy też sprzeciwiania 
się powstawaniu ogrodów. Przeciwnie – jako bardziej 
doświadczeni służymy radą w tym względzie. Nie ro-
zumiemy tylko, dlaczego amatorzy innych ogrodów 
działkowych chcą je zakładać na terenach użytkowanych 
przez członków PZD i zniszczyć to, co zostało wypraco-
wane prze lata? Czy rzeczywiście likwidacja, niszczenie 
jest jedyną drogą powstawania nowego? Wszak żyjemy 
w jednej Polsce?

Reasumując: od Redaktora Naczelnego oczekujemy, że 
swoim autorytetem spowoduje zamieszczenie przeprosin, 
uznając, że słowo „mafia” w odniesieniu do działkow-
ców Jest obraźliwe; w tym celu niniejsze stanowisko 
podpisujemy czytelnymi nazwiskami, aby nikt nie miał 
wątpliwości, że urażeni czują się indywidualni członko-
wie PZD – działkowcy.

Jednocześnie pod adresem Prezydium Krajowej Rady 
PZD i Prezesa Związku, pana Eugeniusza Kondrackiego, 
kierujemy prośbę o domaganie się w imieniu działkow-
ców z całego kraju publicznych przeprosin od „Faktu” 
(czy autora artykułu).

W przypadku niespełnienia oczekiwań Okręgowy Za-
rząd PZD w Zielonej Górze zwraca się z apelem do 
Prezydium Krajowej Rady PZD o skierowanie sprawy 
do sądu za naruszenie dóbr osobistych działkowców 
i w obronie dobrego imienia członków samorządu związ-
kowego PZD.

/-/ podpisy członków Okręgowego Zarządu PZD 

w Zielonej Górze.
Zielona Góra, � lutego 2006 r.

Katarzyna Miszko z Lubska

Redakcja „Fakt”
Warszawa

Do art. „Koniec mafii działkowej” z dn. 04.01.2006 r.

W imieniu działkowców z Lubska woj., lubuskie sta-
wiamy protest przeciwko nazywaniu nas działkowców, 
że należymy do mafii działkowej.

Jak wielka jest nienawiść ze strony PiS-u. Wcześniej 
opracowany projekt PiS nie przeszedł. Sejm podjął ustawę 
o ROD, którą w pełni popieramy.

Ustawa ta otwarła nową kartę w historii ogrodnictwa 
działkowego. Stworzone zostały nowe warunki zabezpie-
czenia dla istnienia i rozwoju ROD.

To oczekiwane radosne wydarzenie dla nas działkow-
ców i Związku zostało szybko zakłócone przez przeciw-
ników ustawy PiS, czego dowodem są krzywdzące dla 
nas artykuły w prasie m. in. w waszej gazecie.

Ruch działkowy na ziemiach polskich działa już ponad 
100 lat. Jesteśmy włączeni do struktury europejskiej, we 
wszystkich krajach też istnieje i kwitnie ogrodnictwo 
działkowe, wspierane przez administrację państwa.

U nas od kilku lat czyni się zakusy na nasze piękne 
działki stworzone na nieużytkach, wysypiskach i innych 
ziemiach. Boimy się, że wskutek „rozrób” na górze mo-
żemy wytracić przez lata uprawiany kawałek ziemi, który 
jest miejscem wypoczynku całej rodziny, czasem źródłem 
zdrowego pożywienia.

Nie musimy marzyć o własnej działce bo ją mamy 
i będziemy ją mieć tylko w PZD, który o nas dba i czuwa 
nad realizacją wprowadzonej ustawy o ROD, nie potrzeba 
nam innej ustawy.

Do Związku wstępuje ten, kto chce użytkować działkę 
w ogrodach użytkowanych przez PZD i płaci składkę, tak 
jak to jest w innych Związkach. Konstytucja daje oby-
watelom możliwość stowarzyszania się i my należymy 
do PZD i będziemy, mamy takie prawo.

Jest nieprawda że PZD będzie zlikwidowany, dopóki 
my jesteśmy w tym Związku, to i on będzie.

Nieprawdą jest, że nie będziemy mogli wykupić działki, 
gdyż nie będzie nas stać, nasi działkowcy są biedni, więk-
szą cześć to emeryci i renciści. Działki uprawiali ponad 
20 lat i jesteśmy z tego zadowoleni. My nie chcemy han-
dlować naszymi działkami, zostawcie nas w spokoju.

Działkowcy nie chcą być kulą u nogi biednych zawsze 
samorządów. Sami dawali z siebie dużo tysiące ha rekul-
tywowanych, przywróconych przyrodzie i społeczeństwu 
wysypisk, nieużytków stanowią za siebie, są to „zielone 
płuca” wielu polskich miast.

Czyż nie wiedzą o tym panowie z PiS-u, którzy pod 
płaszczykiem uwłaszczenia działkowców, chcieli ich tak 
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naprawdę wywłaszczyć. Nieprawdą jest, że każdy działko-
wiec może kupić działkę, którą uprawia za kilkaset złotych, 
gdy w rzeczywistości same koszty geodezyjne notarialne 
i rożne opłaty wynosiłyby kilkaset tysięcy złotych.

Tych co nie będzie stać powie się im fora ze dwora.

O nie Panowie z PiS-u, m.in. Panie Tomaszu Mar-
kowski, my na takie warunki nie wyrażamy zgody, po-
zostawcie naszą ustawę a zajmijcie się sprawami ludzi 
bezrobotnych, ubogich, bezdomnych.

W całej Europie i na całym świecie istnieją ogrody 
działkowe. Wiele miast w Polsce szczyci się ich istnie-
niem na swoich terenach.

PZD cieszy się dużym uznanie w międzynarodowym 
gronie, dowodem tego jest wybór prezesa PZD Euge-
niusza Kondrackiego na Prezydenta Międzynarodowego 
Biura Ogrodów rodzinnych i Działkowych.

Mamy nadzieję, ze pod polską prezydenturą organizacja 
ta będzie wspierać nas i nasz Związek i pomoże polskim 
działkowcom w walce o istnienie ogrodów działkowych.

Z poważaniem,

/-/ Katarzyna Miszko

Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach

Pan Grzegorz Jankowski
Redaktor Naczelny
Dziennika „Fakt”

Dotyczy: artykułu p.t. „Koniec mafii działkowej” z dnia 4 stycznia 2006 r.

Nawiązując do artykułu oraz odpowiedzi udzielonej 
Prezesowi PZD przez reprezentującego Redakcję ad-
wokata Piotra Banasika, Okręgowy Zarząd Śląski PZD, 
podnosi co następuje:

Publicystyka – według Słownika współczesnego ję-
zyka polskiego (Wydawnictwa Readers Digest Przegląd 
Sp. z o.o.. Warszawa 1998) – to „dział piśmiennictwa... 
zajmujący się komentowaniem problemów społecznych, 
politycznych, gospodarczych, kulturalnych itp....”.

Przedmiotowy artykuł oprócz obraźliwego ataku na 
Polski Związek Działkowców nie zawiera żadnego ko-
mentarza wymienionych w definicji problemów, a więc 
trudno uznać za zasadną tezę, iż „artykuł stanowi materiał 
wyłącznie publicystyczny”.

Synonimem mafii według tego samego słownika jest 
„klika, szajka, koteria” a nie – co powinno być oczywi-
ste – monopol, a więc zawarta w odpowiedzi teza, że 
„tytuł artykułu...,odnosi się.... do monopolistycznego 
charakteru PZD...” jest niezgodny z prawdą, zaś treść 
artykułu – wbrew twierdzeniom zawartym w odpowiedzi 
– zagraża wizerunkowi PZD i narusza dobra osobiste PZD 

jako osoby prawnej oraz dobra osobiste osób fizycznych 
– członków PZD. Na marginesie powyższych twierdzeń 
podnosimy ponadto, iż niezgodna z prawdą jest również 
teza o „monopolistycznym charakterze PZD”, a dla uza-
sadnienia naszego Stanowiska w tym zakresie również 
pomocna byłaby lektura słownika języka polskiego.

Brak wcześniejszej reakcji na treść artykułu ze strony 
działkowców w tym członków Okręgowego Zarządu 
Śląskiego PZD spowodowany był naszym przekonaniem, 
że skierowane do Redakcji pismo prezesa PZD odniesie 
zamierzony – właściwy skutek.

Biorąc jednakże pod uwagę fakt, iż milczenie członków 
PZD potraktowane zostało w sposób nieuprawniony jako 
brak „obiektywnej reakcji” pozwalającej na uznanie, iż 
omawianym artykułem naruszone zostały dobra osobiste 
PZD jako osoby prawnej i dobra osobiste członków PZD, 
informujemy, że treść artykułu narusza dobra osobiste wy-
mienionych podmiotów, a „odmowa spełnienia... żądania” 
zawartego w piśmie Prezesa PZD z dnia 05.01.2006 r. – 
według naszej oceny narusza porządek prawny.

Prezes PZD OZ Śląski

/-/ Jerzy Leśniak
Katowice, �� styczeń 2006 r.
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Romuald Nocuń z Krakowa

Zwracam się do Pana jako DZIAŁKOWCA z ponad 
20 letnim stażem. Z uwagą przeczytałem Pana ripostę na 
artykuł gazety „Fakt” z dnia 4 stycznia 2006 r. Pana punkt 
widzenia na treść artykułu „Koniec mafii działkowej” 
w całej rozciągłości podzielam.

Tak jak Pan, ja również zareagowałem i cieszę się że 
są tacy właśnie działkowcy. Na dowód tego przekazuję 
w załączeniu moje stanowisko z dnia 05.01.2006 r. Za-
mieszczony artykuł jest typową brudną reklamą uprawianą 
przez ten dziennik, którego można śmiało określić że jest 
brukowcem. Artykuł jest fotomontażem taniego populi-
zmu gdzie dla jego wiarygodności wklejono działkowca. 
Podobny tytuł z tego dnia to: „Prezes NFZ – skazuje 
dzieci na cierpienia”.

Nie podzielam natomiast Pana uwag pod mym adresem 
– „głupia wypowiedź”... „rzekomego działkowca”. Na 
fotografii umieszczono treść:... „nie wyobrażam sobie 
życia bez niej. Nie mam innego, lepszego hobby. Teraz 
wreszcie będzie moja”. Ostatnie cztery wyrazy to nic 
bardziej mylnego, użyte celowo aby uprawdopodobnić 
treść artykułu, jest to obrzydliwe perfidne kłamstwo, od 
takiego zapisu zdecydowanie się odcinam.

Pragnę poinformować że jestem konformistą i nie szczę-
dzę czasu, a swą wiedzą i doświadczeniem, działam na 

rzecz Związku, wzorcem dla mnie jest postać Prezesa 
Krajowej Rady PZD, którego podziwiam za to co czynił 
przez 17 lat w obronie ZWIĄZKU i to co nadal czyni 
mimo upływu kilku lat.

W dniu 7 listopada 2005 r byłem uczestnikiem i za-
bierałem głos w Studiu Otwartym krakowskiej telewizji, 
temat „Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych” 
gdzie transmisja prowadzona była na żywo i bez znajo-
mości pytań – tamtym razem było dobrze mimo tematu 
trudnego ponieważ ustawa dopiero co weszła w życie. 
Myślę że posiadając określoną wiedzę od trudnych te-
matów nie należy stronić, w tym przypadku nie miałem 
możliwości autoryzacji ja mówiłem o roli i znaczeniu 
struktur w Związku a panowie redakcyjni napisali i tak 
co chcieli. Dla mnie najważniejszą jednostką organiza-
cyjną w Związku jest ogród jego organy statutowe i dobro 
działkowców.

Akapit w gazecie o własności działki, którego bezsens 
tłumaczę działkowcom przyjmuję jako cios poniżej pasa, 
ale jest to i cios w każdego działkowca.

Mając na uwadze treść Pana stanowiska jestem prze-
konany że tak jak u mnie, tak i u innych działkowców 
nastąpi przypływ zaangażowania w tym trudnym okresie 
na rzecz Związku i jego struktur.

Z wyrazami szacunku

/-/ Romuald Nocuń

Ps. Paszkwile i pomówienia medialne dotyczą też wielu 
oddanych Związkowi działaczy ale przy pochopności ich 
osądu można wyrządzić im...Refleksja z tej lekcji jest jed-
nakże przed udzielonym wywiadem należy uzyskać zgodę 
aby treść do zapisu prasowego była autoryzowana.

Natomiast prywatnie z przyjemnością mogę porozmawiać 
z Panem czy też z wszystkimi członkami Pana ogrodu, o roli 
i znaczeniu ustawy z 8 lipca 2005 r o Rodzinnych Ogro-
dach Działkowych dla działkowiczów, oraz o zagrożeniach-
-wynikających z aktualnego układu politycznego.

Kraków, 20 stycznia 2006 r.

Dziennik Życie Warszawy

Janina Ścisło, działkowiczka z Warszawy

Redaktor Naczelny
„Życia Warszawy”

Jestem działkowiczką od kilkunastu lat, członkiem 
zarządu ogrodu od lat 7-u. Po przeczytaniu artykułu 
„Być może działkowicze będą mogli wykupić grunty na 
własność” -zdenerwowałam się.

Coś tu pani Anna Cieślak nie rozumie. Działkowcy są 
zwolnieni z podatków i opłat na rzecz gmin, ale co gmi-
na robi lub zrobiła dla działkowców? Ogrody egzystują 

dzięki samym działkowcom, przy pomocy wydawnictw 
PZD i ich obronie prawnej. Gdyby wszystkie ogrody były 
parkami zieleni miejskiej, gmina musiałby wydać na ich 
utrzymanie ogromną część swego funduszu. Na zieleń, 
krzewy, ich utrzymanie, sprzątanie, podlewanie i oświet-
lenie. Takie wydatki gminy nie interesują -ponoszą je 
działkowcy. Ogrody organizowano na nieużytkach, wy-

Pan Zdzisław Łojek 
Kraków
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sypiskach śmieci, terenach bagiennych. Obecnie ogrody 
są łakomym kąskiem, czy likwidując je, gmina da teren 
zastępczy z górą śmieci?, bez drogi dojazdowej?

W podtytule „na sprzedaż” – czy Pani Anna Cieślak 
zastanawia się, co pisze? Zdarza się, że PZD wykluczy 
jakiegoś członka, a dlaczego?

Dlatego, że ten członek uważa, że jemu wszystko się 
należy – za darmo, bo działka była dziadka. Najczęściej 
ludzie, którzy niewiele z siebie dają, krzyczą najgłośniej 
i najwięcej żądają.

Kogo dziś stać na inwestycję? Owszem, ludzie młodzi, 
którzy odpowiednio zarabiają i mają stałą pracę dostaną 
kredyt na budowę domu. Odebrane tereny działkowcom 
(często także bezprawnie) natychmiast są sprzedawane 
z ogromnym zyskiem. Przykład Ogród im „23 -ego Lu-
tego” w Poznaniu. Wykup prawa własności za 80 tys., 
a żądanie od PZD – 4mln. Czy ktoś zastanawiał się, że 
ta działka, to najczęściej dorobek całego życia dział-
kowca?

Obecnie jest w podeszłym wieku, to należy mu ją za-
brać, wyrzucić go z niej jak śmieć. Na leczenie starców 
także brak pieniędzy.

Ale można by jeszcze wybudować „getta”, zamknąć 
w nich emerytów, dozować wodę i jedzenie, po co mają 
zajmować miejsca w komunikacji miejskiej. Uważałam, 

że gazeta „Życie Warszawy” nie jest gazetą plotkarską. 
Myliłam się. Dziwię się Panu Redaktorowi Naczelnemu, 
że dopuszcza do druku takie niesprawdzone wiadomości, 
jakich udziela Pani Anna Cieślak, pisząc ten artykuł mo-
głaby chociaż przeczytać komentarz do ustawy o ROD, 
jeśli sama ustawa jest dla redaktora nudna.

Pan poseł Tomasz Markowski jest także w błędzie pod-
liczając, że PZD bierze dla siebie z działek 12 gr. od m2. 
Owszem jest taka składka, ale ogród odprowadza tylko 
35%. Pozostała suma jest do dyspozycji ogrodu. Pisząc 
o dzikim handlu działkami, to nie do końca prawda. Użyt-
kownik działki ma prawo wystąpić ze Związku i zażądać 
od następcy zwrotu nakładów finansowych. Nakłady 
są zróżnicowane i zależne od tego, co znajduje się na 
działce. Inna jest wartość nakładów na działce z piękną 
murowaną altaną i z drogimi nasadzeniami, a zupełnie 
inna przy rozpadającej się drewnianej altanie, obsadzonej 
zniszczonymi krzewami.

Moim życzeniem Noworocznym byłoby, aby przed 
napisaniem artykułu wysłuchać także argumentów dru-
giej strony.

Z żalem stwierdzam, ze trzeba zlikwidować działki, 
by emeryci mogli wreszcie żyć bez celu, a więc krócej, 
by zrozumieli, że nikomu już nie są potrzebni, chyba, że 
trzeba będzie zagłosować na „obiecanki” PiS.

Z poważaniem

działkowiczka z Warszawy

/-/ Janina Ścisło
Warszawa, 8 styczeń 2006 r.

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie

Artykuł pt. „PiS porządkuje działki”, który ukazał się 
w dniu 04.01.06 podający, że Posłowie PiS pracują nad 
ustawą mającą uporządkować bałagan w naszych ogro-
dach – bardzo zdziwił działkowców naszego wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego.

Wykupywanie działek za 500 – 800 złotych, autonomia 
dla ogrodów zamiast powszechnego uwłaszczenia dział-
kowców, zniesienie przywilejów finansowych (podatków) 
dla PZD, zagwarantowanie dla Gmin i Skarbu Państwa 
wpływów z dzierżawy gruntów – to pomysły PiS-u na 
nowa ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.

Wszystkie te obiecanki mają na celu rozwiązanie Pol-
skiego Związku Działkowców, a w konsekwencji ogro-
dów działkowych.

Nie jest żadną tajemnicą, że chodzi tylko o grunty, które 
w Warszawie i innych dużych aglomeracjach miejskich 
są w ogromnej cenie.

Nic się nie mówi, że przy likwidacji ogrodów dział-
kowicz, który włożył w urządzenie swojej działki na 
bagnie, wysypisku – nierzadko zdrowie i spore nakłady 
finansowe, nie dostanie ani grosza odszkodowania.

Nie widzi się ludzi przeważnie tych biednych, dla 
których działka jest miejscem wypoczynku i pomocy 
socjalnej w postaci owoców, warzyw.

Czy projektodawcy nowej ustawy z PiS-u nie widzą 
tego czy nie chcą widzieć? Bo obchodzą ich tylko ludzie 
zasobni, rozpychający się ze swoim kapitałem.

Prawne funkcjonowanie polskich rodzinnych ogrodów 
działkowych zbieżne jest z zasadami funkcjonowania 
ogrodów we wszystkich krajach europejskich. Naszym 
działkowcom trudno zrozumieć kwestionowanie faktu 
składek członkowskich, bowiem takie opłaty wnoszą 
członkowie każdej organizacji społecznej – czy szanowna 
Redakcja czegoś takiego nie zna i nie widzi.

To, co nazywacie „haraczem” jest niczym innym jak 
gromadzeniem środków na rozwój i utrzymanie infra-
struktury ogrodów.

Dziwi nas, że w artykule nie przedstawiono chwytów 
„niżej pasa” w stosunku do działkowców przez Pre-
zydenta Warszawy, który w 2005 roku wysłał swoich 
pracowników aby zmusili naszych działkowców do 
opuszczenia w ciągu 72 godzin terenu działek tj. zli-
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kwidowania bez żadnego odszkodowania i posprzątania 
terenu po sobie.

Czy Życie Warszawy to gazeta prowincji czy naszej 
stolicy?

Czy szanowni redaktorzy nie widzą krzywdy jaką PiS 
i władze Warszawy i nie tylko wyrządzają działkowcom 
w końcu najuboższej części naszego społeczeństwa?

Czy Życie Warszawy widzi tylko to, co potrzebne jest 
rządzącym a nie widzi krzywdy szarego człowieka?

Kto tu powinien się wstydzić? Gdzie tu jest obiekty-
wizm mediów w demokratycznym państwie?

Apelujemy poprzez pański dziennik aby ukazał się 
artykuł wskazujący dla projektodawców „porządkowania 
działek” rzeczywistych problemów naszego Kraju, a na-
szym ogrodom dać istnieć i pełnić dobroczynne funkcje 
zdecydowanie uboższej części społeczeństwa.

Sekretarz

/-/ Kazimierz Witkowski

Prezes

/-/ mgr inż. Zbigniew Kołodziejczak

Olsztyn, 24 styczeń 2006 r.

Gazeta Pomorska

Zarząd ROD „Wrzos” w Mostkach k/ Włocławka

Redakcja Gazety Pomorskiej
ul. Żeromskiego2
85-063 Bydgoszcz

Jako długoletni członek PZD z 20-letnim stażem we 
władzach ogrodu nie mogę być obojętnym na podważanie 
autorytetu Związku i dobrego imienia członków ogrodów 
działkowych przez Pana posła Markowskiego. W związku 
z tym, że przeczytałem Wasze dwa artykuły i wysłuchałem 
debaty w TVP-3 na temat zakusów PiS-u na ogrody dział-
kowe proszę o zamieszczenie mojej odpowiedzi w moim 
codziennym dzienniku jako głosu w dyskusji na temat 
planowanych zmian prawnych w zakresie funkcjonowania 
rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce.

Wobec tego, że pan poseł Markowski nie wykazał należy-
tej wiedzy na temat faktycznych kosztów utrzymania działki 
przez członka Związku, jak również funkcjonowania i pracy 
zarządów ogrodów, pozwolę sobie, na przykładzie ogrodu, 
którego jestem członkiem przedstawić stan faktyczny.

ROD „Wrzos” w Mostkach koło Włocławka istnieje 25 
lat i zrzesza 79 członków, a wyposażony jest w:

 ogrodzenie wysokie z siatki o długości 1280 mb,
 instalacji wodnej długości 1660 mb,
 instalacji elektrycznej kablowej ziemnej zasilającej 
altanki,
 instalacji elektrycznej kablowej ziemnej zasilającej 
słupy oświetlenia alejek,
 plac zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych z huś-
tawkami, karuzelą siodełkową bujakami,
 kolebkowymi i boiskami do gry w siatkówkę i koszy-
kówkę,
 centralną sieć kanalizacji ściekowej -jako jedyny ogród 
pozamiejski w Polsce,
 pojemnik na odpady i pojemniki na szkło i plastyk 
w okresie letnim.

–
–
–

–

–

–

–

–

Wszystko to zostało wybudowane i wyposażone dzięki 
dotacjom Związku i opłatom indywidualnym członków 
ogrodu. Tym wszystkim w imieniu członków ogrodu 
zarządza Zarząd społecznie nie pobierając żadnych apa-
naży z tego tytułu.

Jeżeli przyjąć propozycje posła Markowskiego tj. 
uwłaszczenie lub dzierżawę, powstaje pytanie kto będzie 
o ten majątek dbał tzn. konserwował, remontował, opłacał 
należności za usługi i dostawy wody i energii, pobierał 
opłaty członkowskie, rozliczał indywidualnie członków 
ogrodu z zobowiązań i prowadził księgowość, a więc 
musi być powołana wspólnota z określonymi władzami 
i pracownikami funkcyjnymi, a więc wystąpią określone 
koszty i to nie małe których żaden z członków ogrodu 
nie będzie w stanie ponieść, choćby uwłaszczenie lub 
dzierżawa kosztowało symboliczną złotówkę.

Wówczas posiadanie działki rekreacyjnej takiej jakimi 
dysponuje ROD „Wrzos” będzie luksusem, a więc nie dla 
emerytów i ludzi żyjących z pracy zarobkowej.

Obecnie roczne opłaty członków ogrodu są nie duże i wy-
noszą około 150 zł z czego większość pozostaje w ogrodzie 
na pokrycie potrzeb własnych, a z części przekazanej do 
Związku znaczna część wraca do ROD w formie dotacji 
celowej lub na remonty i inwestycje. Dlatego należy po-
stawić inicjatorom planowanych zmian pytanie, dlaczego 
chcą burzyć struktury, które akceptuje 5 mln Polaków.

Przecież PZD działa legalnie w ramach obowiązują-
cego prawa i w oparciu o zatwierdzany statut Związku 
i regulamin ogrodów działkowych.

Dlaczego PiS nie powie otwarcie, że chodzi o te 43 
tys. ha ziemi którą można inaczej zagospodarować, za co 
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niektórzy mieliby prywatne dochody. Ciekaw jestem co 
by się działo gdyby PZD wystąpił z ustawą o rozwiąza-
nie PiS-u i co wtedy miałby nam do powiedzenia poseł 
Markowski?

Naśladując Pana Prezydenta RP „Melduję Panie Pre-
zesie Prawa i Sprawiedliwości że pan poseł Markowski 
próbuje swojej partii podrzucić niewypał przed wyborami 
samorządowymi, a my działkowcy o pomysłach pana 

posła Markowskiego i jego partii będziemy pamiętać 
w dniu wyborów.

Kończę cytatem A. Asnyka „Nie niszczmy przeszłości 
ołtarzy, choć sami wspanialsze mamy wznieść”.

Niech poseł Markowski przyczyni się do jednego ołta-
rzyka, który służyłby Polakom tak jak służy nam Polski 
Związek Działkowców, dlatego warto o niego walczyć, 
co czynić będziemy wszelkimi dostępnymi środkami.

Z poważaniem:

Sekretarz Zarządu ROD „Wrzos” w Mostkach k/ Włocławka

/-/ mgr Jan Mirzejowski
Włocławek, �0 stycznia 2006 r.

„Nowy Dzień”

ROD „Lubocza 1” w Krakowie

Redakcja „Nowy Dzień”
Katarzyna Klukowska
Warszawa

Dotyczy: artykułu „Będą zabierać ogródki działkowe” z 05.01.2006 r

Szanowna Pani Redaktor.
Komu i czemu miał służyć ten artykuł?, bo na pewno 

nie działkowcom. Żadna wiedza na opisany temat jak 
również brak rzetelności dziennikarskiej wskazują na 
daleko posunięty dyletantyzm. Takie opinie ten artykuł 
wywarł na działkowcach naszego ogrodu. Wiadomo nie od 
dziś, że ogrody posadowione są na atrakcyjnych gruntach 
i stanowią łakomy kąsek. Idea ogrodów działkowych to nie 
wymysł PRL-u to jeszcze okres z przed II-ej wojny. A teraz 
znowu karierowicze i nowobogaccy wyciągają rękę nie po 
swoje. W imię prawa i sprawiedliwości, a także nowego 

porządku wg Państwa i przedstawicieli PiS najwłaściwiej 
by było raz na zawsze załatwić sprawę ogrodów działko-
wych. Najlepiej odebrać i zlikwidować, a grunty sprzedać 
deweloperom lub innym którzy zapłacą krocie, bo jaki 
pożytek z działek i działkowców? – żaden.

Pani gazeta bezkrytycznie podeszła do tematu, chcemy 
wierzyć, że to nie chęć przypodobania się nowej władzy 
wpłynęła na tendencyjność artykułu lecz nie wiedza.

Mamy nadzieję, że pisząc na te tematy będziecie Pań-
stwo przekazywać prawdziwe, sprawdzone i rzetelne 
informacje.

Z wyrazami szacunku.

Prezes ROD „Lubocza 1”

/-/ Małgorzata Dłuszczyk
Kraków, 2� styczeń 2006 r.

Tygodnik „Polityka”

Czesław Łukasiewicz ROD im. „J. Czechowicza” Lublin

Pan Jerzy Baczyński
Prezes i Redaktor Naczelny
Tygodnika „Polityka”, Warszawa

Panie Redaktorze!
Nawet dwukrotnie przeczytałem artykuł zamieszczony 

w Tygodniku z dnia 28 stycznia 2006 r, pod tytułem „Bu-

szujący w grządkach” – pragnąc zrozumieć prawdziwe 
motywy jakimi kierował się redaktor Wojciech Markie-
wicz prezentując w nim swoje opinie co do wielu aspek-
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tów życia organizacyjnego Związku Działkowców i ogro-
dów działkowych i w tym kontekście uprawy i korzystania 
z działek przez prawie milion polskich rodzin.

Muszę przyznać, że nie znalazłem odpowiedzi na po-
stawione sobie na wstępie pytanie. Moje wątpliwości 
i zastrzeżenia podzielili też inni moi koledzy z zarządu 
naszego ogrodu. Chcę przy tym powiedzieć, że „Politykę” 
czytuję systematycznie i zawsze uważałem, iż jest to wy-
dawnictwo dla prezentowania poważnych sądów i opinii 
o wielu przejawach życia społecznego w Polsce.

Aż tu nagle artykuł „Buszujący w grządkach” oma-
wiający szereg spraw z życia ogrodów działkowych, 
krzywdzący i niesprawiedliwy, który zachwiał poważnie 
mój sąd o wartości wydawniczej „Tygodnika”. Nie potra-
fię bowiem zrozumieć jak można przyłączać się do tak 
małostkowych i miernych intelektualnie poglądów jakie 
zaprezentowały ostatnio „Więź” czy „Gazeta Prawna”.
Panie Redaktorze!

Uważam, że Pana pismu nie wypada być podobnym. 
Artykuł zaś pana Markiewicza stał się przysłowiową 
kroplą dziegciu w garncu miodu. Niewątpliwie redak-
tor Markiewicz nie zadał sobie trudu by porozmawiać 
z prawdziwymi działkowcami, by dowiedzieć się co 
oni naprawdę myślą o swoim Związku, jak bardzo są 
zadowoleni z uchwalonej przed kilku miesiącami usta-
wy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, a także ze 
swojej przynależności do Międzynarodowego Związku 
Ogrodów Rodzinnych i Przydomowych w Luksemburgu 
– organizacji agendy Unii Europejskiej. Czyżby w tej 
ostatniej kwestii należałoby mieć wątpliwości co do wagi 
przynależności Państwa Polskiego do Unii. To przecież 
identyczne relacje. W staraniach o wydanie ustawy o ROD 
zebraliśmy 235 tys. podpisów działkowców, które skiero-
wano do Sejmu RP z prośbą o jej akceptację. Swoje zbio-
rowe petycje w tej sprawie do Sejmu przekazało ponad 
500 samorządów ogrodowych. Czyżby to o niczym miało 
świadczyć, a dla Pana Tygodnika ważną i przesądzającą 
jest opinia p. Dubiela z Krosna – byłego wysokiego 
funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, który za brak 
rozliczeń finansowych z organizacją został z niej usunięty. 
Szuka zatem odwetu. Przydanie zaś jemu tytułu „koordy-
natora ruchu reformatorskiego” dla ogrodów działkowych 
to nobilituje go, a jest do tego zdolny, do utożsamiania 
się z wielkim reformatorem XVI wieku w kościele ka-
tolickim. Szkoda że redaktor Markiewicz chociaż przez 
chwilę nie porozmawiał z nim, a wówczas jakże łatwo 
oceniłby „pojemność głowy” reformatorskiej.

Trudno odnieść się w korespondencji do wszystkich 
aspektów autora artykułu prasowego, ale nie mogę po-

minąć faktu ubolewania, iż działkowcy nie płacą podatku 
i że zbierane składki rozliczają jedynie wobec swoich 
wewnętrznych organów kontrolnych.

Już tylko pokrótce wskażę, iż w ponad 70% /tak było 
na naszej Lubelszczyźnie/ tereny przekazane pod ogro-
dy działkowe, były ugorami, wyrobiskami i gruntami 
podmokłymi na których nie zbierano nawet traw. Tylko 
wyłącznie wysiłkiem pracy działkowca, jego nakładami 
pieniężnymi doprowadzono te tereny do ich przydatności 
uprawowej. Stały się oazą zieleni, na utrzymanie której 
nie łoży ani Skarb Państwa ani samorządy gmin czy miast. 
Żeby to osiągnąć trzeba było wielu lat pracy działkow-
ca. I teraz proszę spojrzeć na zagospodarowane tereny, 
które nic przeciętnego obywatela w państwie naszym nie 
kosztują i porównać do olbrzymich nakładów ponoszo-
nych na parki czy skwer). Gdy jeszcze do tego doda się 
świadczone przez ogrody usługi społeczne – jak np. udo-
stępnienie ogrodów szkołom, przedszkolom, bezpłatną 
organizację wypoczynku dla ludzi III wieku, świadczoną 
pomoc nadwyżkami produkcyjnymi domom pomocy 
społecznej i innym placówkom opiekuńczym -to tylko 
nieliczne argumenty za potrzebą wielkiej wdzięczności 
dla Związku, ogrodów i działkowców. Czy zatem w tym 
kontekście może dziwić, co więcej być naganny fakt nie 
płacenia podatków przez działkowców? Pomijam już, że 
w wielu krajach europejskich istnieją identyczne rozwią-
zania. Zresztą nie tylko, tam są też zarezerwowane środki 
pieniężne na pomoc w utrzymaniu infrastruktury ogro-
dowej. I jeszcze jedno. Będąc w Niemczech, Austrii czy 
Szwecji wszędzie spotykałem nawet w najpiękniejszych 
aglomeracjach ogrody działkowe. To w tych państwach 
normalność. Zatem „dziwactwo” nie polega na tym, iż 
w mieście są ogrody ale dziwactwo, że w Polsce mamy 
architektów takich jak dr. Barbara Szulczewska, której 
opinię przytoczył Tygodnik. Niechże, czytany przeze 
mnie Tygodnik poprzez przytaczanie takich opinii nie 
stanie się przypadkiem dziwacznym.
Szanowny Panie Redaktorze!

Jeśli uzna Pan, iż z potrzeby obiektywizmu prezentacji 
wiarygodnej opinii – red. Wojciech Markiewicz zechciał-
by spotkać się z lubelskimi działkowcami będę zawsze do 
dyspozycji. Zaprezentuję mu własny dorobek działkowy, 
mojego ogrodu, a gdy zajdzie potrzeba również i innych 
sąsiedzkich ogrodów. Na Boga niechże „Polityka” – za-
chowa swoją własną pozycję wydawnictwa niezależnego 
i nie ulegającego modzie bądź też pokusie propagandowej 
wobec aktualnych władców naszego państwa, którzy 
chcieliby wyłącznie z przyczyn komercyjnych zmieść 
ogrody działkowe z mapy Polski.

/-/ Czesław Łukasiewicz

Lublin, �0 styczeń 2006 r.
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Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze

Jerzy Baczyński
Redaktor Naczelny „Polityki”

Szanowny Panie Redaktorze!
Jako członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej 

Górze społecznie pełniący swe funkcje, pragniemy zająć 
stanowisko w sprawie artykułu „Buszujący w grządkach”, 
który ukazał się w „Polityce” 28 stycznia 2006 r.

Sprawa musi być poważna, skoro tak: uznane i poczyt-
ne pismo, jakim jest „Polityka”, poświęca „grządkom” 
aż dwie strony. Przyczyna jest jednak oczywista, co 
dostrzega również autor, pan Wojciech Markiewicz, pi-
sząc w podtytule artykułu: „(...) krąży widmo. Pieniądza 
i polityki”.

Doceniamy starania p. Markiewicza o utrzymanie ar-
tykułu w spokojnym tonie.

Szkoda jednak, że autor, zasugerowany wypowiedziami 
swoich rozmówców, prowadzi swą myśl tendencyjnie 
w jednym kierunku – przypisania Polskiemu Związko-
wi Działkowców takich zarzutów, które zdyskryminują 
związek w oczach opinii publicznej.

Nas, członków Okręgowego Zarządu PZD, wcale to 
nie dziwi. Wszak informatorami pana Markiewicza są 
ludzie, którzy za najważniejszy cel postawili sobie zli-
kwidowanie PZD.

Ludzie ci, zaprawieni w niszczeniu, dobrze wiedzą, 
jak uderzyć. Są też bardzo aktywni i, niestety, znajdują 
posłuch u niektórych dziennikarzy (chciałoby się wierzyć, 
że niezależnych).

Czy nie dziwi nikogo, że za szumem wokół sprawy 
działek stoją właściwie trzy osoby?

– pan Świątek, pan Borowiecki, pan Dubiel. To z nimi 
tylko rozmawiają w większości dziennikarze, kiedy z peł-
nym przekonaniem piszą o monopolu PZD, o uzależnieniu 
działkowców od PZD, o braku samodzielności ogrodów 
i tym podobnych zjawiskach.

Dlaczego więc działkowcy z PZD nie piszą gremialnie 
i nie domagają się od tych panów „zbawienia”? Właśnie 
dlatego, że dawno już zrozumieli, iż za całym tym szumem 
stoi „pieniądz i polityka”, jak słusznie pan Markiewicz za-
uważył. Tylko nie jest to pieniądz działkowców, a i polityka 
nie do nich należy. Bo przecież jest oczywiste, że nie od 
pojedynczego człowieka – użytkownika działki tu chodzi.

Autor artykułu współczuje gminom, że są „obarczone 
rozlicznymi obowiązkami wobec rodzinnych ogrodów 
działkowych”, a przecież nigdy gminy nie budowały 
swojego budżetu na składkach działkowców, nie plano-
wały też wydatków na wspomaganie rodzinnych ogro-
dów działkowych. Od piętnastu lat PZD funkcjonuje 
bez pomocy państwa. To działkowcy sami, za własne 
pieniądze, urządzają ogrody, dbając ich infrastrukturę 
o ochronę środowiska.

Autor artykułu pisze: „Dlaczego podatnik ma mieć figę 
i dopłacać do czyjejś działki”?

O to chodzi, że podatnik nie dopłaca. Szum w tej spra-
wie jest zbędny, bo korzyści z posiadania w miastach 
terenów zielonych są niewymierne. I warto to docenić. 
Czy w pogoni za pieniądzem i władzą, koniecznie trzeba 
zniszczyć to, co ludziom, na ogół w podeszłym wieku, 
daje zdrowie?

Pan Markiewicz pisze: „PZD dostaje ziemię za darmo”. 
Pan Markiewicz może nie pamięta, ale jego rozmówcy 
powinni. Był czas, kiedy proszono nas o wzięcie terenów 
nieużytecznych. Były to ziemie V i VI klasy. To dział-
kowcy uczynili z nich kwitnące ogrody.

Nie do końca podzielamy przytoczony w artykule po-
gląd pani dr Barbary Szulczewskiej, ale w jednym pani 
architekt ma niewątpliwie rację, kiedy mówi: „W polskich 
miastach zaczyna brakować parków (...) nowe osiedla (...) 
są (...) bez spacerniaków”. Nie każdego w Polsce stać na 
własną willę w parku, ale dzięki PZD jeden milion rodzin 
w Polsce zorganizowało parki dla siebie i społeczeństwa. 
Tam mają własne działki, na które ponadto może wejść 
każdy, bo są otwarte i służą ludziom.

W artykule znajduje się stwierdzenie, że wywłaszczenie 
terenów działkowych może się odbyć za zgodą związku. 
Chcemy podkreślić, że Polski Związek Działkowców 
nigdy nie przeszkadzał w rozwoju miast. W okręgu zie-
lonogórskim w ostatnich latach przekazaliśmy na waż-
ne publicznie cele kilka terenów. Żyjemy w miastach, 
rozumiemy potrzeby mieszkańców, sami korzystamy 
z dobrodziejstw nowych inwestycji. Że jednak działkow-
cy i związek otrzymują odszkodowanie? A dlaczego nie 
mieliby tego otrzymywać? Przecież włożyli w ziemie 
własne pieniądze i jest to zgodne z prawem.

Dysponenci artykułów prasowych w dalszym ciągu 
z uporem mamią czytelnika wizją wykupienia działki 
na własność, ale nie ujawniają całej prawdy. Słusznie 
pan Markiewicz podaje wartość ziemi w Warszawie – 2 
tysiące dolarów za metr kwadratowy. Czy ktoś realnie 
myślący uwierzy, że działkę kupi tu działkowiec za „jedy-
ne” 500,- czy 800,- zł? A więc o to rzeczywiście chodzi. 
Wyrwać kasę. A może przy okazji władzę?

Z ust rozmówców wypływają też od lat te same argu-
menty: o składce członkowskiej, o kwotach przekazy-
wanych „do centrali”, o konieczności skontrolowania 
finansów PZD przez NIK.

Nasz niesmak budzi fakt, iż informacji tej udzielają osoby, 
które jeszcze niedawno pełniły odpowiedzialne fiukcje w PZD. 
Powinni lepiej od innych wiedzieć, że składkę w PZD płaci 
się jak w innych organizacjach, że jej większa część pozostaje 
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w ogrodach i służy działkowcom, że wreszcie każdy wyda-
tek w PZD jest każdego roku skrupulatnie rozliczany przez 
komisje rewizyjne na każdym szczeblu. Niestety, powielanie 
nieprawdy jest sposobem na utrwalanie tej nieprawdy.

I to przynosi szkodę; wszak każdy czyta artykuł i ro-
zumie go jak chce.

Zaciekłość „reformatorów” budzi nie tylko zdziwienie, 
ale i niesmak. W swym dążeniu do przejęcia ogrodów 
działkowych nie przebierają w środkach, wyciągając na 
światło dzienne różne „sensacyjne” wiadomości. Pragnie-
my uspokoić „troskliwych” – pieniądze na dom działkowca 
nie zginęły. O innych „sensacjach” też wiemy. Także o tym, 
że prezes Kondracki otrzymuje pensję. Tak już jest, że za 
pracę otrzymuje się wynagrodzenie. Najbardziej „bulwer-
sująca” jest informacja o wyjazdach prezesa Kondrackiego 
do Luksemburga. Rzeczywiście. Został wybrany prezyden-
tem Międzynarodowego Związku Ogrodów Rodzinnych 
i Przydomowych, co może w kraju nad Wisłą warto pozy-
tywnie zauważyć. I buduje tam autorytet Polski.

Okręgowy Zarząd w Zielonej Górze pragnie jednoznacz-
nie wypowiedzieć się przeciwko zamętowi, jaki próbują 
siać zainteresowani ziemią działkowców i władzą. Nie ma-
my nic przeciwko Stowarzyszeniu. Niech jego założyciele 
zakładają ogrody i pokażą swą konkurencyjność.

Nie zgadzamy się jednak z próbami zawłaszczenia 

rodzinnymi ogrodami działkowymi. Nie chcemy, by 
o przyszłości PZD decydował pan Świątek, pan Dubiel 
czy też pan Borowiecki, bo jak dotąd panowie ci potrafią 
tylko sączyć jad i burzyć.

Sprzeciwiamy się też ciągłemu szkalowaniu Polskiego 
Związku Działkowców i pana Eugeniusz Kondrackiego – pre-
zesa związku. To, że panom „reformatorom” nie w smak jest 
siła naszej organizacji, to już ich zmartwienie. Dla nas nie ule-
ga wątpliwości, że to właśnie Polski Związek Działkowców, 
organizacja w pełni demokratyczna, samorządna i prężna, 
chroni nas przed pomysłami ludzi, którzy bardziej cenią swoje 
osobiste racje, niż dobro milionów działkowców.

Działkowcy mają tego świadomość, co potwierdzili 235 
tysiącami podpisów popierających ustawę o rodzinnych 
ogrodach działkowych (w okręgu zielonogórskim złożono 
ich ponad 12 tysięcy).

Nie rozumieją tego tylko zaciekli w swym uporze 
twórcy nowej, tworzonej w ukryciu ustawy.

Dlatego zgadzamy się ze zdaniem autora artykułu: 
(...)dzisiaj PiS zależy bardziej na rozbiciu PZD (...) niż 
na załatwieniu spraw działek w centrum miasta (...) czy 
interesów działkowiczów”. Chcemy tylko dodać, że zli-
kwidowanie Polskiego Związku Działkowców będzie 
końcem istnienia ogrodów działkowych. Wie o tym PiS, 
ale wiedzą też działkowcy.

/-/ podpisy członków Okręgowego Zarządu PZD 

w Zielonej Górze złożone 1 lutego 2006 r. 

pod listem do Redaktora Naczelnego „Polityka”.
Zielona Góra, � lutego 2006 r.

Zarząd ROD „Tysiąclecie” w Częstochowie
Pan Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców
Warszawa

W imieniu 587 działkowców ROD im. Tysiąclecia 
w Częstochowie, oraz ich rodzin pragnę zapewnić o po-
parciu dla działań podejmowanych przez Pana w obronie 
interesów Polskich działkowców. Pana osobiste zaangażo-
wanie poparte zostało licznymi stanowiskami, uchwałami 
i podpisami naszych działkowców pod projektem ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych.

Nowa ustawa daje naszym działkowcom i rodzinom 
możliwość dalszego użytkowania przyznanych działek 
oraz zabezpiecza nasze interesy na przyszłość.

Kolejna próba czyniona przez ugrupowanie PiS ma 
na celu jedynie dyskredytację Pańskiej osoby w oczach 
działkowców. Jednak działania te naszym zdaniem nie 
przyniosą oczekiwanych efektów. Działkowcy dobrze 
wiedzą kto stoi po ich stronie i dba o ich interesy.

Działkowcy z ROD im. Tysiąclecia w Częstochowie 
nadal będą Pana wspierać w kolejnych atakach i pomagać 
w dalszym rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce 
na dotychczasowych zasadach.

W imieniu działkowców

Prezes ROD im. Tysiąclecie

/-/ Stanisław Jucha
Częstochowa, �� styczeń 2006 r.

8. W sprawie propozycji Prawa i Sprawiedliwości
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Prezes ROD „Metalurg” Stanisław Szostek w Częstochowie

Szanowny Pan Eugeniusz Kondracki
Prezes PZD

Szanowny Panie Prezesie
W imieniu działkowców ROD „Metalurg” w Częstocho-

wie oraz ich rodzin, chciałbym wyrazić nasze oburzenie 
wywołane ciągłymi atakami na stan prawny Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych w Polsce, niedawno przecież 
uregulowany nową ustawą sejmową. Ustawa ta w pełni 
gwarantuje prawo do użytkowania ziemi ludziom, którzy 
nie posiadają żadnej własności. Podejmowane dotych-
czas próby uwłaszczenia najbiedniejszych obywateli 
naszego kraju, okazały się korzystne dla tych którzy 
najbiedniejsi nie są lub dla różnej maści kombinatorów 
i spekulantów.

Uważamy, że tylko zachowanie wspólnego frontu wobec 
tych ataków, może zapewnić sukces w obronie naszych praw. 
Dlatego wyrażamy nasze poparcie i uznanie dla Polskiego 
Związku Działkowców i osobiście dla Pana Prezesa za nie-
ustępliwą postawę w obronie naszego prawa do spokojnego 
uprawiania działek. Dla wielu starszych, schorowanych osób 
są one Jedyną pozostałą w ich życiu wartością.

Ogrody nasze, które wrosły już pejzaż polskich miast 
i miasteczek są nie tylko zielonymi terenami rekreacyjnymi, 
ale także zapewniają uzupełnienie budżetu wielu rodzinom 
w naszym, nie najbogatszym społeczeństwie. Jest takich 
rodzin bardzo wiele.

Z poważaniem, w imieniu Zarządu ROD „Metalurg”

/-/ Prezes Stanisław Szostek
Częstochowa, �� styczeń 2006 r.

Okręgowy Zarząd PZD Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

PZD Krajowa Rada
Warszawa

Apel

Okres przeobrażeń w naszym Kraju jest powodem wielu 
rozczarowań które wpływają na wzmożoną frustrację 
naszego społeczeństwa. Minęło już 15 lat jak ogrody 
działkowe walczą o swoje istnienie. Przez cały ten okres 
napotykamy na drodze swojej działalności statutowej 
działania zmierzające do zagarnięcia terenów ogrodów, 
likwidacji Polskiego Związku Działkowców.

Ostatnim takim atakiem, jak donoszą media, jest projekt 
PiS wykupu za 500-800 zł, działki. Jest to oczywisty 
„skok” na ziemię, bo właśnie o nią chodzi.

Projekt przekształcenia użytkowania wieczystego na 
wykup na własność jest projektem, przez który pro-
jektodawcy chcą doprowadzić do likwidacji Polskiego 
Związku Działkowców, do upadłości, a jest to niczym 
innym jak jawnym zamachem na demokrację, którą, póki 
co zaczęliśmy tworzyć.

Wszyscy doskonale wiedzą, że jesteśmy organizacją 
prężną, prawidłowo funkcjonującą i wierną swoim ideom 
– organizacją, która skupia wiele milionów ludzi kocha-
jących przyrodę i środowisko naturalne.

Nowa Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
(która została uchwalona przez Sejm i podpisana przez 
Prezydenta) była konsultowana z działkowcami.

Ustawa uwzględnia prawa nabyte działkowców i Związ-

ku, a jednocześnie zgodność z innymi przepisami obo-
wiązującego prawa i zgodności ze stanem rzeczywistym. 
Zmieniona została nazwa ogrodu działkowego. Rodzinny 
Ogród Działkowy oddaje charakter i funkcje ogrodu oraz 
uwzględnia nazewnictwo przyjęte w Europie. Ustawa zosta-
ła bardzo pozytywnie przyjęta przez działkowców. Ogrody 
działkowe są źródłem owoców i warzyw dla niezamożnych 
rodzin. Umożliwiają one pobyt członkom rodzin i działkow-
ców na świeżym powietrzu między innymi dla zdrowia.

Ogrody stanowią oazy zieleni w miastach i osiedlach utrzy-
mywane kosztem i staraniem działkowców. Ile kosztuje utrzy-
manie zieleni miejskiej wiedzą samorządy miast i gmin.

Około 90% ogrodów działkowych jest zlokalizowanych na 
gruntach częściowo niewykorzystywanych na inne cele.

Rodzinne Ogrody Działkowe w województwie 
Warmińsko-Mazurskim zlokalizowane są na 1821 hek-
tarach ziemi na których zorganizowane są 183 ogrody 
działkowe gdzie użytkują działki 37 975 osoby nie licząc 
ich rodzin. Rodzinne Ogrody Działkowe oraz ich walory 
doceniane są w Unii Europejskiej, gdzie cieszą się troską 
i pomocą, głównie samorządów miast.

Apelujemy o obronę naszych ogrodów, a tym samym 
o lżejsze życie dla najbiedniejszych mieszkańców naszego 
województwa.

Sekretarz OZ PZD

/-/ Kazimierz Witkowski

Prezes

/-/ mgr inż. Zbigniew Kołodziejczak
Olsztyn, 2� styczeń 2006 r.
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ROD im. 4 Marca w Stargardzie

Polski Związek Działkowców
Krajowa Rada
Warszawa

W oparciu o materiały otrzymane z Polskiego Związku 
Działkowców, została zwołane posiedzenie Zarządu ROD 
na którym omówiono szczegółowo materiały przesłane 
z Zarządu PZD Szczecin. Analizowanie tych informacji 
poprzedzone były spotkaniami z wieloma użytkownikami 
działek. Na spotkaniach tych szeroko omawiano sprawę 
dotyczącą uwłaszczenia działkowców. Prowadzić to może 
do wyodrębnienia ogrodów z PZD i podporządkowanie, 
ich gminom. Posunięcie takie proponowane jest przez 
PiS, czego stanowczo się sprzeciwiamy. W wyniku tego 
nastąpiłyby zmiany w strukturach zarządzania ogrodami. 
Byłoby to powodem upadku PZD.

Rozumiemy, że rozbicie i zlikwidowanie Zawiązku 
prowadzi nieuchronnie do: upadku dotychczasowego ładu 
i porządku, co równa się z poważnym unicestwieniem 
ogrodów działkowych. Rozumie się również, że nowy 
porządek uniemożliwi /w razie odebrania działek /wypła-
cania odszkodowań. Także opłata za działki poważnie by 

wzrosła. Sam wykup tych działek budzi wiele zastrzeżeń, 
ponieważ nie każdego byłoby stać zapłacić kwotę od 
500 do 800 zł. Są to nie małe sumy w szczególności dla 
najbiedniejszych. Także uregulowanie stanu prawnego 
gruntów kosztowałoby nie małe kwoty.

Jest to nie do przyjęcia dla emerytów, i rencistów, a oni 
stanowią większość. Ponadto brak wykupu jak wynika 
z omawianego pisma może spowodować płacenie dzier-
żawy do gminy, co również może być niekorzystne.

W zaistniałej sytuacji trudno mówić o racjonalnym 
i sprawnym zarządzaniem działkami.

W związku z powyższym stanowczo sprzeciwiamy się 
z propozycjami składanymi przez PiS.

Potępiamy także opublikowanie: w dzienniku w „Fakt” 
w dniu 4 stycznia 2006 r, słów „Koniec mafii działkowej”. 
Działkowcy naszego, ogrodu im. 4-go Marca w Stargar-
dzie są tym głęboko wstrząśnięci i czują się urażeni.

Za Zarząd

/-/ Prezes K. Wójcik
Stargard, 2� styczeń 2006 r.

ROD „Biały Kamień” w Wałbrzychu

Pan Poseł T. Markowski
Klub Poselski PiS, Sejm RP

Zarzad ROD „Biały Kamień” w Wałbrzychu jest zbul-
wersowany działaniami zmierzającymi do rozbicia Pol-
skiego Związku Działkowców i likwidacji ogródków.

Dla działkowiczów i ich rodzin jest to jedyne miejsce 
do wypoczynku i spotkań z bliskimi. Przeważnie większa 
część działkowców jest ludźmi starszymi, którzy włożyli 
wiele pracy, wysiłku i serca by utrzymać je w należnym 

porządku pod względem estetycznym i ekologicznym.
Jest to praca którą włożyli przez kilkadziesiąt lat. Wręcz 

nie do pomyślenia byłoby teraz odebrać im te ogrody 
i uwłaszczyć. Sytuacja materialna obecnie jest krytyczna 
zatem działkowicze nie chcą by podjąć taką decyzję.

W związku z powyższym zarząd ogrodu prosi o zanie-
chanie działań związanych z uwłaszczeniem ogrodów.

Z poważaniem

Prezes „Biały Kamień”

/-/ Cornelia Dylong
Wałbrzych, 2� styczeń 2006 r.

ROD im. Gen. A. Zawadzkiego w Gryfinie
Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie

Pan Jarosław Kaczyński
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

W imieniu całej społeczności Rodzinnego Ogrodu Działko-
wego im. Gen. A. Zawadzkiego Gryfinie zrzeszającego ponad 

1400 członków PZD, zwracam się do Pana jako przewodni-
czącego partii Prawo i Sprawiedliwość z prośbą o zaniechanie 
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prac nad ustawą dotyczącą nas działkowców i głoszenia tak 
chwytliwych haseł jak uwłaszczenie działek za symboliczną 
cenę. Każdy zdrowo myślący człowiek jest świadomy tego, 
że obecna ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest 
gwarantem użytkowania działek na dogodnych warunkach 
i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni.. Nie próbujcie uszczę-
śliwić nas na siłę uwłaszczeniem, gdyż obecnie sami nie 
możecie dokładnie określić jaka to będzie cena.

Należy przyjąć, że Waszym zamiarem jest rozbicie 
struktur Polskiego Związku Działkowców, oraz likwidacji 
ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Wasze hasła publikowane są na łamach prasy i bardzo 
często w sposób rażący naruszają dobra osobiste dział-
kowców i całego związku PZD.

Działkowcy są pełni obaw mówiąc, że zamiarem Wasze-
go ugrupowania jest wywłaszczenie, a nie uwłaszczenie 
i że chodzi tu nie o działkowców, lecz o pieniądze.

Sądzimy, że należy wysłuchać strony zainteresowanej 
tj. działkowców, których opinia będzie wskaźnikiem do 
Waszych działań w tym zakresie.

Podobne opinie jak nasza, na pewno otrzymujecie, lecz 
jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli partii PiS lekce-
ważycie je twierdząc, że Wasze musi być na wierzchu.

W naszym kraju na pewno jest wiele innych ważniej-
szych problemów i dlatego też prosimy o zaniechanie 
prac nad niechcianą przez działkowców ustawą.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

im.Gen. A. Zawadzkiego

/-/ Czesław Skonecki
Gryfino, �7 styczeń 2006 r.

Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu

Stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2006 r.
w sprawie kolejnego ataku PiS na Związek i ogrody działkowe.

Prezydium OZ PZD w Poznaniu wyraża stanowczy protest 
wobec kolejnej próby zniszczenia ogrodnictwa działkowego 
w Polsce. Zapowiedź prasowa nowej ustawy o ogrodach 
działkowych przekazana prasie przez parlamentarzystów 
PiS T. Markowskiego i M. Kuchcińskiego jest sygnałem, że 
działkowcy nie mogą w spokoju uprawiać swoich działek, 
lecz znów muszą wytężyć swoje siły w obronie przede 
wszystkim swoich ogrodów, ale także swojego Związku, 
który skutecznie broni ich bytu. Czymże jest bowiem 
zapowiedź projektu nowej ustawy autorstwa PiS jeśli nie 
próbą zaatakowania po raz kolejny najbiedniejszej części 
naszego społeczeństwa? Działki w mieście rzeczywiście 
uprawiają ludzie, których nie stać na kupno własnego domu 
z ogrodem. Ich obecność w mieście jest sprzeczna z za-
miarami pozyskiwania atrakcyjnych terenów przez firmy 
deweloperskie i przedstawicieli wielkiego biznesu.

Pytamy PiS, które w swoim programie zapisało troskę 
o najsłabsze grupy społeczne, a minister zdrowia w rzą-
dzie K. Marcinkiewicza prof. Religa powtarza, że troska 
o zdrowie społeczeństwa jest priorytetem tego rządu, 
dlaczego z uporem godnym lepszej sprawy rządząca 
partia podejmuje działania, które doprowadzić mogą nie 
do uwłaszczenia działkowców ale do ich wyrugowania 
z miast? Czy naprawdę PiS nie widzi ogromnej roli 
społecznej i zdrowotnej jaką spełniają ogrody działkowe 
w życiu naszego społeczeństwa?

Czy nie widzicie też Państwo, że wasi podpowiadacze 
ze Stowarzyszeń Ogrodów Działkowych (liczba 1000 

działkowców świadczy o zasięgu ich działania wobec 
milionowej rzeszy członków PZD), to w zdecydowanej 
większości aktualni i byli członkowie PZD, którzy w swo-
jej działalności rozminęli się z prawem działkowym. 
W interesie takich właśnie ludzi, którzy już snują zamiary 
przekształcenia ogrodów działkowych w osiedla mieszka-
niowe, którzy łamiąc prawo już pobudowali na działkach 
domy nie mające nic wspólnego z altanami i którzy nie 
chcą zrozumieć, że ogrody w swoim założeniu służyć 
miały i mają wypoczynkowi rekreacji oraz działalności 
ogrodniczej na własne potrzeby, występujecie Państwo 
przeciw PZD i działkowcom.

Nazywacie Państwo działkowców niewolnikami PZD 
i karmicie opinię społeczną informacjami o ogromnych 
ciężarach finansowych nakładanych na działkowców. 
A przecież już 3 rok z rzędu składka członkowska pła-
cona przez członka Związku wynosi 0,12 zł/m2, z której 
65% pozostaje w ogrodzie na działalność statutową? Nie 
trudno obliczyć, że użytkownik typowej miejskiej działki 
o pow. 300 m2 zapłaci w ciągu roku 36 zł, z czego około 
24 zł pozostaje w ogrodzie, a tylko 12 zł jest odprowa-
dzane do struktur nadrzędnych.

Inne opłaty uchwalane przez walne zebrania idą w ca-
łości na potrzeby utrzymania ogrodu i jego infrastruktury. 
Czy zastanawialiście się Państwo jak się to ma do składek 
członkowskich w innych organizacjach społecznych?

Polski Związek Działkowców nie jest przeciwny uszczę-
śliwieniu działkowców przez oddanie im na własność 
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działek. Działkowcy wiedzą jednak, że szczęśliwi nie 
będą. Nie gwarantuje się przecież działkowcom, zwłasz-
cza z wielkomiejskich aglomeracji, że rzeczywiście będą 
mogli nabyć swoją działkę na własność. Już wiemy, że 
nie skorzystają nic na Waszym projekcie działkowcy 
ogrodów objętych roszczeniami, przed którymi skutecz-
nie chroni ustawa o ROD. Wiemy także, że większości 
wielkich miast nie są uchwalone plany zagospodarowania 
przestrzennego i samorządy głęboko będą zastanawiać 
się czy utrzymać ogród – wspólnotę właścicieli poletek 
o pow. 300 m2, czy też zaplanować inne wykorzystanie 
terenu. Działkowcy umieją też liczyć i dobrze wiedzą, 
że zapowiadana cena wykupu działki 500 – 800 zł jest 
realna tylko w małych miasteczkach, gdzie cena gruntu 
nie jest wysoka.

Wiedzą też, że występując z PZD utracą przywileje 
zwolnień podatkowych, które im przysługują z racji 
statusu urządzenia użyteczności publicznej i zostaną 
obciążeni innymi mnożącymi się opłatami. Obawiają się 

też, zwłaszcza najbiedniejsi, których nie stać będzie na 
wykup działki, że koszty proponowanej dzierżawy szybko 
zniechęcą ich do dalszej uprawy działki.

Zwracamy się do parlamentarzystów PiS w imieniu 
zagrożonych ogrodów z miasta Poznania, w stosunku do 
których toczy się ponad 25 postępowań roszczeniowych, 
które nie znają swojej przyszłości wobec braku planów 
zagospodarowania przestrzennego o zaniechanie walki 
z ogrodami i ich Związkiem. Pozyskacie w ten sposób 
o wiele więcej sojuszników niż uprawiając dotychczasową 
politykę. Wielu z Was, z przewodniczącym klubu posłem 
Gosiewskim jest przecież członkami PZD i działkowca-
mi. Zapoznajcie się Państwo z piękną i bogatą tradycją 
ogrodnictwa działkowego w Polsce i w Europie. Nigdzie 
przecież nie występuje proponowana przez Was forma 
ogrodu, w którym użytkownicy działek są ich właści-
cielami. Prosimy, by poseł Markowski swoją energię 
pożytecznie skierował na ważniejsze dla Polski sprawy 
niż walka z ogrodami działkowymi.

Wiceprezes OZ Poznań

/-/dr inż. Zdzisław Śliwa

Prezes OZ Poznan

/-/ inż. Henryk Sobański
Poznań, �8 stycznia 2006 r.

Zarządy ROD Opolszczyzny

Klub parlamentarny
Prawo i Sprawiedliwość
Warszawa

STANOWISKO
członków zarządów rodzinnych ogrodów działkowych Opolszczyzny w sprawie przygotowywanego 

przez PiS projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych

My, działkowcy Opolszczyzny z wielkim niepokojem 
przyjęliśmy do wiadomości informacje prasowe na 
temat projektu ustawy przygotowywanej przez Pra-
wo i Sprawiedliwość o zmianie formy użytkowania 
działek, a tym samym likwidacji Polskiego Związku 
Działkowców.

Ciągłymi projektami ustaw próbuje się rozwiązywać 
problemy działkowców, które mamy już rozwiązane. 
Takim przykładem jest ustawa uchwalona przez Sejm 
RP w dniu 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dział-
kowych, która gwarantuje nam prawo do spokojnego 
korzystania z działek.

Jesteśmy przekonani, że rozwiązania zawarte w tej 
ustawie są korzystne dla działkowców, a Polski Związek 
Działkowców udowodnił, że potrafi skutecznie bronić 
jego członków r dbać o ich interesy.

Wnioskodawcy projektu wywodzący się z Prawa i Spra-
wiedliwości pod płaszczykiem możliwości wykupienia 
na własność uprawianej działka dążą do rozbicia ruchu 
ogrodnictwa działkowego w naszym kraju i chcą pozba-

wić możliwości obrony działkowców pozostawionych 
samym sobie.

W imię prawa i sprawiedliwości wnioskodawcy projek-
tu chcą zagarnąć – majątek działkowców, łatwo pozyskać 
atrakcyjne tereny dla wzbogacenia się wąskiej grupy osób 
kosztem biednych ludzi tj. rencistów, emerytów i bez-
robotnych, dla których posiadanie działki to możliwość 
zasilenia budżetu rodzinnego w warzywa i owoce oraz 
wypoczynku dla całej rodziny.

Nam zwykłym działkowcom proponowane zmiany są 
zupełnie nie potrzebne, które jątrzą i dzielą środowisko 
działkowców. Zadajemy sobie tylko pytanie – dlaczego 
po prawej stronie naszej sceny politycznej, co jakiś czas 
budzi się zmora uszczęśliwiania ludzi na siłę. Dlaczego nie 
zajmiecie się bezrobociem, poprawą stanu naszej gospodar-
ki, poprawą życia polskiego społeczeństwa, a niszczycie 
wszystko to, co dobrze funkcjonuje już od ponad 100 lat.

Proponowany projekt ustawy jest zabiegiem propagando-
wym wymierzonym w działkowców i Polski Związek Dział-
kowców, który broni istnienia ogrodów w naszym kraju.
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Uczestnicy narady reprezentując 112 ogrodów dział-
kowych na Opolszczyźnie w pełni akceptują aktualny 
stan prawny ogrodnictwa działkowego pod patronatem 

PZD i nie chcą, aby ich na siłę uszczęśliwiać odpłatnym 
nadaniem własności użytkowanej, działki i nie zgadzają 
się na proponowane zmiany.

52 podpisy

Opole, 20 stycznia 2006 r.

Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w Szczawnie Zdroju

Klub Parlamentarny
Prawa i Sprawiedliwości
Sejm RP

Prezydium Okręgowego w związku z wypowiedziami 
niektórych posłów – polityków PiS-u na łamach nie-
których dzienników prasy ogólnokrajowej i lokalnej 
w sprawie przygotowanego nowego projektu ustawy 
umożliwiającej nabycie bądź dzierżawę działek w ogro-
dach działkowych.

Prezentowany przez PiS na łamach prasy pogląd, że 
działkowcy zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców 
powinni mieć możliwość wykupienia swojego ogródka za 
500-800 zł. lub wydzierżawienia za niewielką odpłatnoś-
cią, byleby wystąpili z Polskiego Związku Działkowców, 
jest kolejną próbą zaprezentowania tylko i wyłącznie 
poglądu jednej strony tj. PiS. Zaś działkowców traktuje 
się przedmiotowo nikt z polityków PiS nie zapytał się 
o zdanie samych zainteresowanych.

Opinia działkowców jest jedna i niezmienna od przeszło 
16 lat tj. od czasu kiedy niektórzy politycy wykorzystując 
pozycję władzy upatrują zrobienie dobrego interesu na 
gruntach ogrodów działkowych. Działkowcy nie chcą 
takiego dobrodziejstwa jak proponuje PiS czemu dali 
wyraz we własnym projekcie ustawy o rodzinnych ogro-
dach działkowych uchwalonym przez Sejm RP w dniu 
8 lipca 2005 r.Ustawa ta, w odróżnieniu od obietnic PiS, 
uwzględnia interesy prawie milionowej społeczności 
i w sposób godny państwa prawa zabezpiecza nabyte 
prawa działkowców i ich organizacji, oraz gwarantuje 
poczucie bezpieczeństwa i trwałości istnienia ogrodów 
działkowych, a także podtrzymuje ponad stu letnią tra-
dycję polskiego ogrodnictwa działkowego.

Ponad 250 tysięcy działkowców złożyło swoje podpisy 
pod projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działko-
wych. Ustawa ta została bardzo dobrze ocenione i przyjęta 
przez działkowców. Dlaczego politycy PiS nie proszeni 
o to chcą na siłę uszczęśliwić działkowców Dlaczego 

nie zasięgną opinii spośród 250 tyś., którzy własnym 
podpisem pod projektem rodzinnych ogrodach działko-
wych wyrazili swoje zdanie, a jedynie uaktywniają się 
na podszepty „doradców” w osobach Panów Świątka 
i Dubiela?

Czyżby Panu Posłowi Markowskiemu i Panu Posłowi 
Kuchcińskiemu wystarczającymi do podjęcia inicjatywy 
ustawodawczej były poglądy panów z Ogólnopolskiego 
Towarzystwa Ogrodów Działkowych? Towarzystwa, któ-
rego członkowie do chwili obecnej korzystają z ogrodów 
działkowych Polskiego Związku Działkowców, gdyż sami, 
mimo istniejących prawnych możliwości nabycia gruntów, 
nawet nieodpłatnego, od gmin lub Skarbu Państwa nie po-
trafili założyć niezależnego od PZD ogrodu działkowego 
dla zrzeszonych w ich Towarzystwie członków.

Jaką wartość reprezentatywną mają dla Panów Posłów 
PiS poglądy doradców z wymienionego Towarzystwa 
w porównaniu do choćby owych 250 tysięcy działkow-
ców którzy złożyli swoje podpisy pod projektem ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych.

W imieniu własnym oraz w imieniu 50 tysięcy zrze-
szonych w Okręgu Sudeckim działkowców, Prezydium 
Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie 
Zdroju niniejszym wyraża stanowczy sprzeciw wobec 
ponowionej próby rozbicia jedności w Polskim Związku 
Działkowców i jego likwidacji.

Działkowcy Okręgu Sudeckiego proszą Posłów PiS aby 
przystąpili do rozwiązywania zapowiadanych w kampa-
nii wyborczej rzeczywistych problemów w kraju, a nam 
działkowcom w większości emerytom i rencistom pozwo-
lił u schyłku życia cieszyć się ze swoich działek.

Uszanujcie prawa działkowców, samych działkowców 
i ich Związek, tego oczekują od Panów Posłów Klubu 
Poselskiego PiS Działkowcy Okręgu Sudeckiego.

Wiceprezes

/-/ Antoni Falkowski

Prezes

/-/ Wincenty Kulik

Szczawno Zdrój, �� stycznia 2006 r.
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Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu wałbrzyskiego i kamiennogórskiego

Stanowisko
Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu wałbrzyskiego i kamiennogórskiego  

w związku z wypowiedziami posłów polityków PiS w prasie ogólnopolskiej i lokalnej 
w sprawie nowego projektu ustawy umożliwiającej kupno lub dzierżawę działek  

w rodzinnych ogrodach działkowych.

Prezesi 32 rodzinnych ogrodów działkowych powiatów 
wałbrzyskiego i kamiennogórskiego uczestniczący w dniu 
19 stycznia br. na zebraniu prezesów /członków zarządów/ 
rodzinnych ogrodów działkowych, reprezentujący ponad 
15 tysięcy działkowych rodzin jednomyślnie uznali, że 
nowy projekt ustawy przygotowany przez Prawo i Spra-
wiedliwość w sprawie wykupienia działki za 500 – 800 
złotych lub wydzierżawienia za niewielką odpłatnością 
nie powinien być złożony i przyjęty przez Sejm RP.

Wymieniony projekt wzbudza obawy działkowców, 
co do dalszych losów rodzinnych ogrodów działkowych 
i Polskiego Związku Działkowców, bowiem wejście w ży-

cie postanowień takiej ustawy doprowadzi w skutkach do 
zlikwidowania rodzinnych ogrodów działkowych.

Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych 
z dnia 8 lipca 2005 r. skutecznie zabezpiecza interesy 
działkowców oraz gwarantuje poczucie bezpieczeństwa 
i trwałości istnienia ogrodów działkowych, stąd też nie 
widzi się potrzeby, ani uzasadnienia, by wprowadzać 
przeobrażenia, których chce PiS.

Prezesi zgromadzeni na spotkaniu w dniu 19 stycznia 
2006 r., zwracają się do wszystkich Posłów Sejmu RP 
o odrzucenie nowego projektu ustawy PiS.

/-/ podpisy

Szczawno Zdrój, �� stycznia 2006 r.

Działkowcy i działacze z powiatu świdnickiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego

Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

My niżej podpisani działkowcy i działacze z powia-
tów świdnickiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickie-
go Polskiego Związku Działkowców niniejszym listem 
wyrażamy sprzeciw wobec nagłośnionej ostatnio w pra-
sie inicjatywie PiS-u zmierzającej poprzeć dzierżawy 
i sprzedaż działek do likwidacji ogrodów działkowych. 
Mamy dobrą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, 
której projekt był powszechnie popierany i oczekiwany 
przez ogół działkowców. Zapewnia ona trwałość ogrodów 
i pewność posiadania przez działkowców swoich działek. 

Nie chcemy żadnych nowych inicjatyw legislacyjnych 
dotyczących ogrodów działkowych.

Ogrody działkowe zakładali nasi dziadowie, rodzice, 
pozwólcie nam przekazać te ogrody naszym dzieciom 
i wnukom. W imię prawa i sprawiedliwości nie wszystko 
należy sprzedawać. Nie odbierajcie ludziom biednym 
prawa do korzystania z działki za kilkudziesięciu złotową 
roczną opłatą. Kopią tego protestu prosimy Krajową Radę 
o dalszą obronę przed złowieszczymi pomysłami.

/-/ podpisy działkowców

Świdnica, 20 styczeń 2006 r.

Paciukanis Daniel z Suwałk

Partia Prawo i Sprawiedliwość
Warszawa

W dniu 8 lipca 2005 r. Sejm RP uchwalił ustawę o ROD 
/ Dz. U. z 2005 nr.169 poz.1419/. Ustawa zawiera szereg 
przepisów akceptujących istotę i funkcje dla środowiska 
i społeczności lokalnych.

Cieszę się, że ustawa o ROD gwarantuje nam dział-
kowcom dalszy rozwój ogrodów działkowych, obronę 
istniejących a także umocnienie Związku.

W związku z licznymi artykułami prasowymi zapowia-
dającymi rewolucję w zasadach funkcjonowania ogrodów 
działkowych, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi 
na następujące pytania:
1. Czy prawdą jest, że PiS opracowuje projekt ustawy 

mający na celu zlikwidowanie naszego Związku – PZD 
jako samodzielnej, samorządnej, niezależnej organizacji 
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działkowców. Jeśli tak, to dlaczego przecież PZD gwa-
rantuje dalszy rozwój i obronę ogrodnictwa działkowego 
i działkowców. Nie wyobrażam sobie być pod zarządem 
samozwańczej organizacji-stowarzyszenia.

2. Czy prawdą jest, ze działkowcy użytkownicy działek 
zgodnie z opracowanym projektem ustawy mają być 
pozbawieni należnej im ochrony prawnej, czy projekt 
ten nie przewiduje ochrony działkowców.
Uważam ze stowarzyszenia uzurpują sobie prawo do 

reprezentowania milionowej rzeszy polskich działkow-
ców, podczas liczbach członków sprowadza się właściwie 
do kilkunastu założycieli.

Środowisko działkowców to biedne, ubogie środowi-
sko, przeważnie emeryci, renciści, bezrobotni i nisko 
zarabiający itp. W przeważającej części działkowcy nie 
chcą żadnych zmian w zarządzaniu ogrodami.

Osobiście jako emeryt z rodzin od 20 lat mający działkę 
w ROD „Malinka” w Suwałkach chce pracować i wypo-
czywać na działce przez siebie zagospodarowaną na wznie-
sieniu na nieużytkach, ale tylko pod zarządem PZD.

Nie zgadzam się na uchylenie ustawy o ROD i zlikwido-
wanie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.

Apeluję do wszystkich działkowców o poparcie niniej-
szego stanowiska.

Z poważaniem i wyrazami szacunku

Działkowiec z ROD „Malinka” w Suwałkach

/-/ Daniel Paciukanis
Suwałki, 2� stycznia 2006 r.

Żak Halina z Suwałk

Partia „Prawo i Sprawiedliwość”
Warszawa

Sejm RP uchwalił ustawę w dniu 8.07.2005 r. o rodzin-
nych ogrodach działkowych. Bardzo mnie to cieszy, że 
ustawa o ROD gwarantuje nam działkowcom dalszy rozwój 
ogrodów działkowych, a także umocnienie Związku.

W związku z licznymi artykułami prasowymi doty-
czącymi zasad funkcjonowania ogrodów działkowych 
proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy prawdą 
jest, że PiS opracowuje projekt ustawy mającej na celu 

zlikwidowanie naszego Związku – PZD jako samodzielnej 
i niezależnej organizacji działkowców.

Osobiście jako osoba bezrobotna z rodziną od 20 lat ma-
jącą działkę w ROD „Oaza” w Suwałkach chcę pracować 
i wypoczywać na działce przez siebie zagospodarowanej, 
ale tylko pod Zarządem Polskiego Związku Działkowego.

Nie zgadzam się na uchylenie ustawy o ROD i zlikwido-
wanie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.

Oczekuję na odpowiedź

Działkowiec z ROD „Oaza” w Suwałkach

/-/ Żak Halina

1.Prezydent RP

2.Marszałek Sejmu

3.KR PZD

4.PiS

Do wiadomości:

Suwałki, � luty2006 r.

Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławskiego w Toruniu

Stanowisko
Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego z dnia 9 stycznia 2006 r. 
w sprawie nowego projektu ustawy Prawa i Sprawiedliwości o ogrodach działkowych.

Prasa ogólnokrajowa jak i lokalna od pierwszych dni no-
wego 2006 r. informuje o tworzeniu projektu nowej usta-
wy o ogrodach działkowych. Informacje te przyjmujemy 
z ogromnym przerażeniem. Jeszcze nie okrzepła w życiu 
nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która 
stworzyła warunki spokojnego funkcjonowania i rozwo-
ju ogrodów, a już zaczyna się od nowa walka o ogrody 

działkowe. Z naciskiem stwierdzamy, że chodzi o ogrody 
działkowe – bo tam jest interes finansowy – a nie cho-
dzi o działkowców. Nasi przeciwnicy twierdzą otwarcie 
„Pojawia się wreszcie szansa by odblokować tereny pod 
inwestycje”. To jest rzeczywisty cel. Na terenach tych 
nie będzie wykupu lub dzierżawy działek, a żal i smutek. 
Rozpacz po stracie swojego życiowego dorobku. Do 
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wykupu pozostaną grunty peryferyjne często zalewowe 
i nikomu nieprzydatne na inne cele.

Tylko osoby, które nigdy nie spotkały się z warunkami 
życia emerytów i bezrobotnych mogą twierdzić, że 500 
do 800 zł to niewielki pieniądz na wykup działki. Ponadto 
powstaje pytanie, czy ten rzekomo niewielki pieniądz 
to wszystko? Kto pokryje opłaty na wykonanie map 
geodezyjnych i sporządzenie aktualnych opomiarowań 
geodezyjnych działki, kto poniesie opłaty notarialne, 
opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, jakie będą koszty 
dzierżawy, podatki? Wówczas zobaczymy rzekomo nie-
wielkie pieniądze za wpłaty działkowe.

Wyjątkowo oburzająca jest propozycja konieczności wystą-
pienia z Polskiego Związku Działkowców, by uzyskać działkę 
na nowych warunkach. To paniczny strach przed Polskim 
Związkiem Działkowców prężnie działającym i skutecznie 
broniącym tysiące działkowców, przed zabraniem ich dorob-
ku, przed ograniczającymi kosztami uprawy działek.

W projekcie nowej ustawy jej twórcy opierają się na 
doradztwie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów 
Działkowych zrzeszającego obecnie około 1000 użyt-
kowników a nie dostrzegają głosu prawie miliona dział-
kowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców, 
w imieniu których prawie ćwierć miliona działkowców 
własnoręcznym podpisem potwierdziła jaką chce mieć 
ustawę.

Stwierdzamy, że nikt nie stworzy działkowcom dogod-
niejszych i lepszych warunków funkcjonowania ogrodów 
jak Polski Związek Działkowców w oparciu o obecnie 
obowiązującą ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działko-
wych.

Dajcie działkowcom i ich rodzinom wreszcie spokojnie 
cieszyć się swoimi grządkami na działkach i pięknymi 
kwiatami wokół altanek.

Działkowcy chcą tak mało. Chcą w spokoju ponosić 
trud działkowej pracy.

/-/ podpisy (nieczytelne)

Toruń, � styczeń 2006 r.

Kolegium Prezesów miasta Legnicy

Stanowisko Kolegium Prezesów Miasta Legnicy z dnia 20 stycznia 2006 r.

Kolegium Prezesów miasta Legnicy oburzone jest 
działaniami PiS wymierzonymi przeciwko Związkowi 
i działkowcom oraz krytycznie odnosi się do wszystkich 
dziennikarzy, którzy w informacjach prasowych, w spo-
sób nieodpowiedzialny, bez elementarnej wiedzy o orga-
nizacji, o działaniach tysięcy społecznie wykonujących 
funkcje, oddanych ludziach, sformułowali bezpodstawne 
zarzuty w ten sposób obrażając ich osobiście.

Żądamy publicznego przeproszenia nas. Jak można 
nazwać nas „mafią działkową”?

Szerzenie nieprawdziwych informacji w mediach jest 
w naszej ocenie oczywistą próbą rozbicia Związku od we-
wnątrz przez poróżnienie działkowców i przedstawienie 
Polskiego Związku Działkowców w oczach społeczeń-
stwa w negatywnym świetle.

Media są wykorzystywane przez osoby znane z na-
zwiska i imienia, które pod hasłem likwidacji Polskiego 
Związku Działkowców i przekazania działkowcom na 
własność użytkowanych przez Nich działek, próbują 
przejąć to, co w swoje ogrody i działki inwestowali dział-
kowcy i ich rodziny przez długie lata – zaangażowanie, 
ciężką fizyczną pracę, godziny wyrzeczeń i duże nakłady 
środków finansowych.

Nikomu nie trzeba bowiem przypominać, iż tworzyli-
śmy nasze ogrody na nieużytkach, nawet na wysypiskach 
śmieci, które w takim stanie nie interesowały nikogo. Dziś, 
o dużym nasileniu komunikacji drogowych w miastach, 

a do nich zalicza się Legnica – ogrody stanowią enklawę 
zieleni, miejsce wypoczynku, rekreacji, kontaktu z ludźmi 
i przyrodą, głównie dla najuboższej części naszego spo-
łeczeństwa. Mieszkańcy naszego miasta od ponad 23 lat 
uprawiają działki w ogrodach podmiejskich, które mogą 
być zagrożone likwidacją, gdyż są terenami uzbrojonymi, 
wyposażonymi w infrastrukturę a dookoła nich w ostatnim 
dziesięcioleciu rosną wille dla bogatych. W tych Gminach 
może już nie być miejsca dla ogrodów.

Jak świadczą przykłady w kraju dla wybranych grup 
interesu nie jest problemem zmienić plan przestrzenny 
w danej gminie, by dobrać się do ogrodów.

Dlatego ważnym jest, aby czuwać nad ewentualnymi zmia-
nami planów przestrzennych lub mieć wgląd do Studium.

Jako prezesi ogrodów mamy moralny obowiązek in-
teresować się tym problemem i informować naszych 
działkowców o zagrożeniach.

Z satysfakcją przyjęliśmy wejście w życie ustawy o ro-
dzinnych ogrodach działkowych uchwaloną przez Sejm 
poprzedniej kadencji. Ale przepisy tej ustawy bez ich 
wdrożenia i bez zapoznania z nimi naszych członków 
będzie wyłącznie „suchą literą prawa”. Byliśmy przeko-
nani, że ten stan prawny położy kres wieloletniej walce 
prowadzonej przez osoby i ugrupowania, dla których idea, 
tradycja i historyczny ponad 100 letni dorobek ruchu 
ogrodnictwa działkowego w Polsce są obce. Nasza wiara 
i radość (rwała bardzo krótko.
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Zaatakowano nas kolejny raz twierdząc, że ogrody dział-
kowe „to państwo w państwie”. Tytuły w gazetach są ten-
dencyjne, po to by nasza organizacja była odbierana przez 
społeczeństwo, jako relikt przeszłości i żyjąca kosztem 
innych obywateli, że gminy nie mają środków na pomoc 
dla najuboższych, bo działkowcy są zwolnieni z podatków. 
Ileż kłamstwa i zjadliwości. Wszystkie metody są dozwo-
lone „byle by dojść do celu” i to jest „skok na kasę”.

Likwidacja Związku i zastąpienie jego struktur „wspólno-
tą ogrodową” – propozycja autorów projektu, doprowadzi 
wprost do zatarcia przez Rodzinne Ogrody Działkowe swe-
go specyficznego charakteru kształtowanego przez lata.

Skutki takich działań to rozbicie więzi kulturowej 
i ogrodowej społeczności, to posianie ziarna, nienawiści 
i konfliktów. Czy na tym ma polegać odnowa moralna 
w naszym kraju?

Komercjalizacja ogrodów i likwidacja Polskiego Związ-
ku Działkowców, to w naszej ocenie, ogrody tylko dla 
ludzi zamożnych. Dlaczego nikt z propagatorów teorii 
likwidacji Związku i przekazania działek na własność 
działkowców nie pokusił się o wyliczenie i przekazanie 
do publicznej wiadomości informacji o kosztach z tym 
związanych, tych jednorazowych z nabyciem prawa włas-
ności i o tych, które będą niezbędne z tytułu kosztów 
utrzymania i eksploatacji urządzeń, wynagrodzenia dla 
zarządzających, podatki i opłaty zarówno lokalne jak 
i powszechnie obowiązujące w kraju.

Trudno zrozumieć hasło „Polska solidarna i socjalna”. 
Wymierzone działania przeciwko nam działkowcom, to 
zaprzeczenie tym hasłom. Nazywamy sprawę po imie-
niu, to czysta propaganda i polityka oparta o kłamstwa 
i mataczenie faktami.

Dlaczego obiecuje się działkowcom, że będzie miał 
wolność i majątek pod wszakże jednym warunkiem, że 
wystąpi z Polskiego Związku Działkowców? Ile w tych 
słowach jest fałszu i obłudy. Mówimy stanowczo, „dzię-
kujemy za troskę”, żądamy spokoju.

Mając duże doświadczenie w zarządzaniu ogrodami, 
możemy z całą stanowczością stwierdzić, iż zdecydowanej 
większości aktualnych działkowców w naszych ogrodach 
nie było stać i nie będzie na wykupienie a później utrzy-
manie swojej działki. Rysuje się czarny scenariusz, a mia-
nowicie nie kontrolowana sprzedaż działek. Biednemu 
brakującemu na przysłowiowy chleb można obiecywać 
„złote góry”, a nuż doczeka się, że będzie „milionerem”.

Zatem już na starcie, gdyby ambicje i założenia autorów 
projektu weszły w życie, nastąpi zróżnicowanie ludzi na bied-
niejszych i bogatszych. Ci bogatsi będą mogli wykupić dział-
kę na własność za tzw. „500 – 800 zł”, a tym biedniejszym 
pozostanie dzierżawa lub pozostawienie swojej własności. 

I oto chodzi autorom projektu. Gdyż 50% użytkowników 
działek tj. emerytów i rencistów zrezygnuje ze sposobu życia, 
do którego przywykli i który zapewnia im jedyną możliwość 
rekreacji, kontaktu ze środowiskiem naturalnym, a w obec-
nych czasach poprawa sytuacji materialnej.

W naszej ocenie ta przemożna wiara we własność prywat-
ną może okazać się zgubna i nieodwracalna. Dla działkow-
ców bardzo wymowne i obnażające rzeczywiste cele pro-
ponowanych zmian, są założenia, że nowa ustawa powinna 
zapewniać przepisy, które gwarantują Gminom i Skarbowi 
Państwa dochody z dzierżawy działek oraz te sugerujące, że 
samorządy powinny mieć możliwość decydowania o funk-
cjonowaniu na swoim terenie ogrodu. Jak zatem można 
mówić o prawie własności? – kiedy niezależnie od wyku-
pienia działki na własność, los działkowca zależny będzie 
od Gminy- która ogrody i działki będzie mogła przeznaczyć 
na inne cele, bez odszkodowania, nikogo nie pytając.

Głęboko wierzymy, że oprócz tych kilku reformatorów 
zmierzających do zmiany statusu ogrodów działkowych 
w Polsce jest sporo ludzi myślących racjonalnie, potrafią-
cych zrobić rachunek strat i zysków. Dlatego musimy podjąć 
wszelkie możliwe działania, aby nie dopuścić do likwidacji 
ogrodów, które właśnie w miastach mają racje bytu i mogą 
wypełniać swoje wielorakie funkcje społeczne.

Apelujemy zatem do inicjatorów projektu zmian w ogro-
dach działkowych i ich zwolenników – aby przestać ją-
trzyć, dzielić i wprowadzać bałagan tam, gdzie powinien 
i jest spokój, wzajemna pomoc i współpraca.

Związek ma prawo do istnienia i obrony swoich intere-
sów, przed tymi którzy chcą zniszczyć ten wielopokole-
niowy dorobek, pod hasłami obrony praw działkowców. 
Uważamy, że o formach naszego Związku w pierwszej 
kolejności powinni decydować sami działkowcy, człon-
kowie Polskiego Związku Działkowców.

Historia bowiem dowodzi, że tylko jeden silny Związek, 
jedna silna ogólnopolska organizacja jest w stanie oprzeć 
się licznym zakusom na tereny ogrodów działkowych.

Dlatego musimy podjąć na szeroką skalę działania 
organizacyjne w sprawie wyborów samorządowych do 
wszystkich szczebli. Ludzie naszej organizacji, rekomen-
dowani na radnych powinni w pierwszej kolejności być au-
torytetami, charakteryzujący się szeroką wiedzą na temat 
problemów organizacji, znać przepisy, a przede wszystkim 
muszą być rzecznikami naszych spraw i odpowiedzialni 
za przedstawianie problemów na forum samorządów.

Zwracamy się do Krajowej Rady i jej Prezydium, aby 
nakreśliła ramy działań organizacyjnych oraz przygoto-
wała tezy do programów wyborczych. Uważamy, że jest 
to moment przełomowy i jest niezbędna konsolidacja 
wszystkich struktur i organów PZD.

W imieniu Kolegium Prezesów w Legnicy

Przewodniczący

/-/ Jan Witkowski
Legnica, 20 stycznia 2006 r.
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ROD im. J. Czechowicza w Lublinie

Krajowa Rada PZD
Warszawa

Członkowie ROD im. J. Czechowicza W Lublinie ze-
brani na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 28 
stycznia 2006 r. po zapoznaniu się z apelem KR PZD do 
wszystkich członków PZD, i stanowiskiem KR, Krajowej 

Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Rozjemczej oraz 
uczestników posiedzenia zaproszonych na naradę w dniu 
27 stycznia 06. r. w pełni popierają działania Związku 
i Prezesa PZD w tym zakresie.

Przewodniczący Walnego Zebrania Spr.- Wyb.

/-/ Jan Wiśniewski

Prezes Zarządu

/-/ Czesław Łukasiewicz
Lublin, �� styczeń 2006 r.

Kolegium Prezesów ROD w Kołobrzegu
Pan Czesław Hoc
Poseł RP 
Prawo i Sprawiedliwość

Od kilku dni media inspirowane przez posłów Prawa 
i Sprawiedliwości mówią, piszą i emitują w telewizji o po-
czynaniach tego ugrupowania polegających na tworzeniu 
nowej ustawy o ogrodach działkowych w Polsce.

W dniu 3 stycznia 2006 r. ukazał się w „Gazecie Praw-
nej” artykuł pani Magdaleny Wojtuch informujący, że 
działkowcy będą mogli nabyć swoje działki na własność 
za 500 – 800 zł, że nie będzie powszechnego uwłasz-
czenia działkowców jak proponowano przed rokiem. 
Nowa ustawa ma znieść przywileje finansowe Polskiego 
Związku Działkowców gwarantując gminom i Skarbowi 
Państwa wpływy z dzierżawy gruntów, a Polski Związek 
Działkowców zostaje zlikwidowany.

Autorka tego artykułu informuje czytelników, że nowa 
ustawa przewiduje możliwość zakupu przez działkowców 
własnej działki, natomiast jeżeli nie posiada możliwości 
finansowych na wykup, będzie mógł przejąć ten grunt 
w dzierżawę.

Przedstawiony przez Panią Redaktor problem jest nie-
zwykle ważki dla interesów miliona polskich rodzin, które 
w większości należą do najuboższych warstw naszego 
społeczeństwa.

Do swojego artykułu Pani Redaktor czerpała wiadomo-
ści od konsultantów, którzy doradzają partii PiS w przed-
miotowej sprawie. Są to przeważnie ludzie tworzący 
stowarzyszenia ogrodów działkowych, których jedynym 
celem jest przejmowanie istniejących rodzinnych ogrodów 
działkowych i zaprowadzeniu tam swoich porządków. Ro-
dzi się pytanie, dlaczego PiS nie konsultuje się z rzeszą 
235000 polskich działkowców, którzy poparli ustawę 
o Rodzinnych Ogrodach Działowych z 2005 r. Dlaczego 
nie przekonuje się ich, że proponowana nowa ustawia 
posłów PiS jest lepsza niż obecnie obowiązująca.

Twierdzenie posłów PiS, że działkowiec otrzyma na 
własność działkę o powierzchni 300 m2 za 500 – 800 zł 

jest zdaniem działkowców utopią. Taką kwotę działkowiec 
zapłaci dla notariusza, który sporządzi akt notarialny. 
Oprócz tego trzeba będzie ponieść koszty wykupu gruntu 
i usług geodezyjnych.

Autorka artykułu twierdzi, że z braku możliwości i fi-
nansowych na wykup, działkowiec będzie mógł swoją 
działkę wydzierżawić płacąc podatek gruntowy i od nie-
ruchomości. Ze względu, że jeszcze nie ma tego projektu 
ustawy w Sejmie, nieznany jest zapis odnośnie zakresu 
dzierżawy. W poprzedniej ustawie PiS – u był zapis, że 
działkowiec może dzierżawić przez okres dwóch lat (jeże-
li nie zdecyduje się nabyć na własność, działka przechodzi 
na Skarb Państwa bez odszkodowania dla użytkownika. 
Należy przypuszczać, że taki zapis zostanie zawarty 
i w nowym projekcie ustawy. To znaczy, że działkowiec, 
który użytkował swoją działkę przez kilkadziesiąt lat, 
włożył sporo pracy fizycznej i poniósł znaczne koszty, 
po dwóch latach dzierżawy, jeśli nie ma pieniędzy na 
wykup, musi zostawić swoją działkę Skarbowi Państwa 
bez odszkodowania.

Panie Pośle. Czy to jest słuszne? Czy takie krzyw-
dzenie działkowca może pozostać bezkarne? Czy taki 
zapis w ustawie może być przegłosowany przez zdrowo 
myślącego posła?

Utopią jest również twierdzenie posłów PiS, że wszyst-
kie ogrody w Polsce będzie można przekazać działkow-
com na własność. Mamy w kraju szereg ogrodów głównie 
w większych miastach, które nie zostaną dopuszczone 
przez gminy miejskie do sprzedaży dotychczasowym 
użytkownikom ze względu na przeznaczenie tych terenów 
na inne cele.

Szacuje się, że w takich miastach jak Warszawa, Kra-
ków, Łódź, Katowice, Szczecin, Gdańsk gminy dopusz-
czaj do sprzedaży działkowcom tylko około 20 – 30% 
istniejących ogrodów.
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Ponadto 1000 ha areału ogrodów w kraju jest objętych 
roszczeniami, które również nie mogą być przekazane do 
wykupu działkowcom.

Panie Pośle. W imieniu 2800 kołobrzeskich działkow-
ców zwracam się do Pana jako Posła Ziemi Kołobrzeskiej 
aby zechciał spotkać się z członkami Kolegium Preze-

sów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Kołobrzegu 
wyznaczając datę i miejsce spotkania, abyśmy wspólnie 
mogli przedyskutować założenia posłów PiS w sprawach 
tworzonej ustawy o ogrodach działkowych i zapoznać Pa-
na z naszą ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, 
zaakceptowaną przez 98% kołobrzeskich działkowców.

Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD w Kołobrzegu

/-/ Olgierd Kownacki
Kołobrzeg, �7 styczeń 2006 r

ROD im. Armii Krajowej w Olsztynie

Stanowisko Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Armii Krajowej” w Olsztynie

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 
Armii Krajowej w Olsztynie tak samo jak działkowcy 
z innych ogrodów z niepokojem słuchają doniesień o po-
nownych zakusach likwidacji naszego Związku.

Wydawało się, że Ustawa o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych zakończy walkę i pozostawi ogrody w daw-
nych wypróbowanych strukturach związkowych.

Nasza ustawa nie pozostawia w osamotnieniu dział-
kowca, zapewnia bezpieczeństwo pracy na działce, mówi 
o dotacjach ze strony samorządów i zapewnia odszkodo-
wanie w przypadku likwidacji działki.

W Polsce działki istnieją ponad 100 lat, a zatem nie są 
tworem komunistycznym, jak uważa wielu prawicowych 
polityków.

Nasz ogród powstał na bagnach, które działkowcy osuszyli 
we własnym zakresie, włożyli dużo trudu, sporych nakładów 
pieniężnych żeby pierwotne bagno zamienić na działki, 
a ziemia została przekwalifikowana na III i IV klasę.

Większa część działkowców nie jest zainteresowania 
wykupem ziemi, którą to formę proponuje Prawo i Spra-
wiedliwość.

Proponowana cena 500-800 zł. za działkę wydaje się 
być fikcyjna. Z urzędu do sprzedaży ziemi zobowiązane 
zostaną samorządy, a one na pewno zastosują własne 
warunki wykupu. W Olsztynie cena 1 m2, ziemi wynosi 
od 100 do 1000 zł. i więcej. Znaczna część działkowców 
pracuje na swoich działkach od początku ich istnienia.

Ogród nasz w 2005 roku obchodził rocznicę 45 – lecia 
istnienia. Większość działkowców jest emerytami, renci-
stami i ludźmi bez pracy. Są to ludzie o niskich dochodach 
których nie będzie stać na wykupienie działki.

Tacy działkowcy, których nie będzie stać na wykupie-
nie działki mogą stać się tylko jej dzierżawcami. Będą 
oczywiście tacy, którzy wykupią działkę i w ten sposób 
będą się użytkownicy dzielić na lepszych i gorszych 
co doprowadzi do wielkiego chaosu. Obecnie każdego 
działkowca obowiązuje jeden regulamin dzięki czemu 
można utrzymać na ogrodzie ład i dyscyplinę.

Po wejściu w życie ustawy PiS-u zwiększą się na pewno 
opłaty, bo do składek na rzecz utrzymania ogrodu (zaopa-
trzenie w wodę, ogrodzenie ogrodu i jego konserwacja, 
utrzymanie przejezdności dróg, wywózka śmieci itp.) 
dojdzie podatek rolny, podatek od nieruchomości itp.

Koszty utrzymania działek wzrosną, dlatego niektórych 
nie będzie stać na ich utrzymanie. Działki na pewno 
będą porzucane, a altanki będą zajmowane przez oso-
by bezdomne. Bezdomni już obecnie na siłę wchodzą 
do altanek, nie pomagają nawet sposoby działkowców 
a nawet naloty Policji.

Po opuszczeniu działek tereny ogrodów stracą swój 
urok a miasta piękne tereny zielone stanowiące tzw. „płu-
ca miasta”. Obecnie ogrody są miejscem wypoczynku dla 
wielu milionów ludzi o najniższych dochodach.

Prezes ROD

/-/ Mieczysław Król
Olsztyn, 2� styczeń 2006 r.

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu

Stanowisko
Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu przyjęte na zebraniu w dniu 17.01.2006 r z udzia-

łem Przewodniczących Komisji Statutowych OZ.

W związku z publikacją prasową, która ukazała się 
w „Gazecie Prawnej” w dniu 3 stycznia bieżącego roku 

podjęliśmy wiadomość o przygotowywanym przez PiS 
projekcie ustawy odnoszącej się do działkowców i ogro-
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dów działkowych. Z publikacji wynika, że wg uznania tego 
ugrupowania uchwalona w dniu 8 lipca 2005 roku Ustawa 
o rodzinnych ogrodach działkowych obciąża podatników 
między innymi wielomilionowymi odszkodowaniami 
w przypadku likwidacji działek, a na samorządy nakłada 
obowiązki wyposażania w infrastrukturę zrzeszonych 
w PZD ogrodów. Tak postawiona teza przemawiająca 
za zmianą obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych wprowadza w błąd opinię publiczną o rze-
komo ponoszonych wydatkach ze środków publicznych 
służących zrzeszonym w PZD. Jest to mylące twierdzenie, 
albowiem kwestionowana ustawa potwierdza prawa, które 
nasz Związek nabył na mocy wcześniejszych przepisów. 
Majątek Związku powstał ze środków własnych członków 
Związku gromadzony przez pokolenia działkowców oraz 
ze środków pochodzących z dotacji terenowych organów 
administracji państwowej i państwowych przedsiębiorstw 
wypracowanych przez ich załogi.

Po zmianach ustrojowych na mocy ustawy z dnia 10 
maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samo-
rządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorzą-
dowych – mienie ogólnonarodowe w skład którego wcho-
dziły między innymi grunty na których zostały urządzone 
ogrody działkowe przeszły na własność jednostek samo-
rządu terytorialnego. Przy czym z mocy powołanych prze-
pisów ustanowione do gruntu prawa pozostały w mocy. 
Tak więc samorządy lokalne nie ponosiły kosztów zwią-

zanych z zagospodarowaniem terenów pracowniczych 
ogrodów działkowych. Obowiązująca ustawa przewiduje 
możliwość likwidacji ogrodu działkowego w przypadku 
realizacji ważnych celów publicznych. W takich przypad-
kach wypłaty odszkodowań dla użytkowników działek 
i Związku za jego mienie stanowią marginalny wydatek 
w kosztach inwestycji. Natomiast ewentualne wydatki 
związane z założeniem nowego ogrodu będą zależały od 
woli władz samorządowych realizujących zadania własne 
na rzecz lokalnej społeczności

Bulwersuje nas fakt, że od czasu transformacji ustrojo-
wej niektóre gremia dążą do zmiany istniejącego stanu, 
który służy milionowej rzeszy obywateli. Przy czym nie 
liczą się z tym, że obowiązująca ustawa znalazła szerokie 
poparcie działkowców czego wyrazem były składane pod-
pisy pod projektem tej ustawy oraz stanowiska gremiów 
naszej organizacji.

Dlatego też uznajemy, że podobne hasła bez pokrycia 
rzucane były wielokrotnie ciągle przez tych samych pro-
jektodawców. Nie znajdowały one uznania w społeczności 
działkowców.

Tego typu działania przynoszą szkodę nie tylko dział-
kowcom, ale całemu społeczeństwu. Czas najwyższy aby 
bezwzględnie stosować zasadę, iż zwłaszcza organizacje 
polityczne swymi działaniami muszą służy wszystkim 
obywatelom naszego kraju, a nie prowadzić działania dla 
potrzeb swoich doraźnych interesów.

Prezaes OZ PZD w Elblągu

/-/ inż. Bolesław Mikołajczyk

Elbląg, �7 styczeń 2006 r.

Okręgowy Zarząd w Elblągu

Stanowisko Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Elbląskiego podjęte na spotkaniu 
w dniu 25 stycznia 2006 roku

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych opatrzona 
jest datą 8 lipca 2005 roku, natomiast weszła w życie po 
upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. Nim została uchwa-
lona przeszła w sejmie i w senacie przez gęste sito prac 
legislacyjnych. Przyczynili się do tego w równym stopniu 
wnioskodawcy jak i opozycjoniści tej ustawy. Nie padły 
zarzuty, co do braku zgodności z konstytucją czy też z in-
nymi obowiązującymi w tym kraju aktami prawnymi.

Stwierdzono, że ustawa daje gwarancje funkcjonowania 
wszystkich struktur organizacyjnych PZD zgodnie z zasa-
dami demokracji. Społeczność działkowców pozytywnie 
oceniło treść ustawy. Zabezpiecza interesy stron, daje 
gwarancję własności naniesień i nasadzeń, ale też pozwala 
na przejęcie terenu w dowolnym okresie na ważne cele 
publiczne. Trwają intensywne prace nad zmianą statutu 
zgodnie z Art. 40. ustawy.

Mija 6 miesiąc obowiązywania ustawy i ponownie 
ukazują się publikacje prasowe dotyczące inicjatywy PiS 
mającej zmieniać przepisy regulujące funkcjonowanie 
ogrodów i to w tych samych tytułach gazet, co w roku 
ubiegłym. Ton artykułów nie jest utrzymany w ramach 
polemiki, wskazania wad ustawy czy też podania dodat-
nich stron propozycji zmian.

Jednostronne argumenty to jak na przykład w „Gazecie 
Prawnej” czemuż to propozycja uwłaszczenia.... „wywo-
łała protesty miliona polskich działkowców zrzeszonych 
w PZD”.

Nie chce się pamiętać, że zgłaszany w maju 2005r przez 
PiS projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania 
działek w pracowniczych ogrodach działkowych uznany 
został przez sejm jako niekonstytucyjny. Ponownie jest 
mamienie, że za przysłowiowe grosze można będzie nie 
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tylko kupić działkę, ale też wyzwolić się z pod jarzma 
niewoli PZD.

Ciągle zapomina się, że PZD nie wszedł samowolnie 
w posiadanie terenów, na których są ogrody działkowe. 
Brak wiedzy, iż inaczej lokalizuje się ogrody, kiedy grunt 
należy do gminy, a inaczej, gdy należy do prywatnych 
właścicieli. Obecnie, jeżeli teren będący w dyspozycji 
PZD jest potrzebny na ważne cele społeczne procedura 
jego odzyskania nie jest skomplikowana ani kosztowna 
jak w przypadku kilkudziesięciu czy kilkuset prywatnych 
właścicieli gruntów. Jest to podstawą do twierdzenia, że 
w zdecydowanej większości będzie można zostać tylko 
dzierżawcą a nie właścicielem działki. Każdy chce mieć 
gwarancję, że poniesione nakłady na naniesienia i nasa-
dzenia nie są wyrzuconymi pieniędzmi. Będąc dzierżawcą 
żadne odszkodowania nie będą przysługiwały. Wszystkie 

wydatki ponosimy na własne ryzyko. Użytkując działkę 
poza strukturami PZD będzie się ponosiło znacznie więk-
sze koszty niż obecna składka w części odprowadzanej. 
To nie tylko większe opłaty za media, ale i opłaty za ich 
rozprowadzanie, to też koszty za pracę wykonywaną spo-
łecznie zarządzając ogrodem, podatki. To też duże ilości 
czasu z przeznaczeniem na załatwianie spraw w urzędach. 
Argumenty można mnożyć.

Polskie prawo daje możliwość każdemu zorganizować 
się w organizację zrzeszającą dzierżawców lub właścicieli 
działek, tworząc w jej ramach dowolne struktury. Prowa-
dzić działalność sto i więcej lat dla dobra jej członków. 
My ze swojej strony zawsze jesteśmy gotowi na kon-
struktywną dyskusję jednak zastrzegamy sobie prawo 
aby o naszych losach decydowali członkowie związku 
a nie osoby postronne.

Prezes OZ PZD w Elblągu

/-/inż. Bolesław Mikołajczyk
Elbląg, 2� styczeń 2006 r.

Okręgowy Zarząd PZD w Kielcach

Prostest

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu 
województwa Świętokrzyskiego zebrani na naradzie szko-
leniowej w dniu 26 stycznia 2006 r. po zapoznaniu się 
z artykułami Pani Magdaleny Wojtuch p.t. „Działkowcy 
dostaną ogródki na własność”, „Z odsieczą na działki”, 
„Nie będzie powszechnego uwłaszczenia” i burzliwej 
dyskusji, wyrażają zdecydowany sprzeciw z powodu ko-
lejnego ataku niektórych posłów PiS i ich popleczników 
na rodzinne ogrody działkowe i nasz Związek.

Sprawy działkowców i PZD przedstawione zostały 
w sposób nieobiektywny i stronniczy przez autorów 
pomysłu, jakimi mają być zmiany zasad funkcjonowania 
ogrodów.

Posłowie PiS (Marek Kuchciński i Tomasz Markowski) 
oraz Prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Dział-
kowych liczącego około 1000 działkowców nie mogą pre-
zentować woli l miliona rodzin działkowców w Polsce.

Organizatorzy ogólnopolskiego stowarzyszenia bez kon-
sultacji i poparcia ze strony działkowców ROD deklarują 
płacenie podatków, uwolnienie się od pańszczyzny na rzecz 
PZD i podporządkowanie ogrodów samorządom gmin.

Nie możemy pozwolić, aby za nas decyzje podejmowali 
nieuczciwi politycy.

Takim działaniom musimy się przeciwstawić i robić 
wszystko, by ROD były ogrodami, a nie zlepkiem działek 
o różnym statusie prawnym.

Nie pozwolimy zniszczyć naszych ogrodów i PZD, 
gwarantującego pełną obronę prawną naszych dział-
kowców.

Największą szkodę ponieśliby działkowcy z przyczyn 
ekonomicznych, bo działki uprawiają przeważnie eme-
ryci, renciści, ludzie o najniższych zarobkach, a także 
bezrobotni.

Pod wspomnianym hasłem jest zasadniczy cel – likwi-
dacja ROD i sięgnięcie po tereny, na których są zlokali-
zowane ogrody. O wartości ROD decydują nie tylko ich 
walory estetyczne, funkcje przyrodnicze i rekreacyjne, 
lecz także ich potencjał społeczny.

Korzysta z nich l milion rodzin, dla których zajęcia na 
działce wiążą się ze stylem bycia, obcowania z naturą, 
regeneracją sił i zdrowia.

Społeczni działacze PZD, jakimi są Prezesi ROD woj. 
Świętokrzyskiego zdecydowanie sprzeciwiają się pomy-
słom Posłów z PiS i całkowicie odcinają się od poglądów 
głoszonych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ogro-
dów Działkowych, jako szkodliwych dla działkowców 
i PZD.

Nie jesteśmy zainteresowani nabyciem działek na 
własność, bowiem większość działkowców to ludzie 
niezamożni (emeryci, renciści, pracownicy sfery budże-
towej i bezrobotni), których nie będzie stać, by ponieść 
wszystkie koszty nabycia działek, o których poza kwotą 
500-800 zł. za grunt, nie wspominają autorzy propono-
wanych rozwiązań ustawowych.

Pomysłodawcy nowej ustawy zdają sobie sprawę, że 
likwidując PZD dążą do podstępnej likwidacji ogrodów 
i przejęcie terenów ogrodów przez „możnych” w imię 
prawa i sprawiedliwości.
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Przedstawione zarzuty nie są gołosłowne, bo czym, że 
jest, jak nie bezprawiem, likwidacja samorządnej, sa-
modzielnej i demokratycznej organizacji, jaką jest PZD, 
która organizuje, chroni i broni działkowców, a traktuje 
się ją jako przestępczą organizację.

Apelujemy do Posłów PiS – nie marnujcie dorobku 
wielu pokoleń działkowców.

Obecne rozwiązania ustawowe właściwie zabezpie-
czają funkcjonowanie ROD i stanowią jedyną skuteczną 
ochronę prawną, a silna organizacja związkowa (PZD) 
jest gwarantem istnienia ogrodów działkowych.

Wyrażając wolę wszystkich działkowców z naszego 
regionu domagamy się od parlamentarzystów Prawa 
i Sprawiedliwości zaprzestania w dążeniu do rozbicia na-
szego Związku i zaniechania prac nad „unicestwianiem” 
działkowców wbrew ich woli.

Protestujemy, bo zdajemy sobie sprawę, że celem po-
dejmowanych działań przez projektodawców są grunty 
ROD.

Wierzymy, że tylko dzięki PZD istnieją i będą istnieć 
ogrody działkowe i dlatego będziemy wspierać działania 
Związku w obronie ROD przed wszelkimi zakusami.

Prezesi ROD województwa Świętokrzyskiego –

– uczestnicy narady szkoleniowej
Kielce, dnia 26 styczeń 2006 r.

Kolegium Prezesów Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu wągrowieckiego

APEL

Kolegium Prezesów Zarządów Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych powiatu wągrowieckiego podczas spotkania 
z przedstawicielami samorządów terytorialnych w dniu 
24 stycznia 2006 r. zorganizowanym w Starostwie Po-
wiatowym w Wągrowcu, po zapoznaniu się z aktualna 
sytuacją wywołaną publikacjami prasowymi oraz tele-
wizyjnymi reportażami w sprawie zamierzonych działań 
PiS zmierzających w kierunku uwłaszczenia Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych oraz likwidacji Polskiego Związ-
ku Działkowców, wyraziło swoje największe zaniepoko-
jenie brakiem stabilizacji oraz poczucia bezpieczeństwa 
w naszych ogrodach.

Jesteśmy dalecy od wielkiej polityki, zależy nam na 
spokojnym korzystaniu naszych rodzin z działek, które 
często stanowią jedną z ważniejszych rzeczy w naszym 
życiu. Nie chcemy zmian prawa regulującego sytuację 
i stan prawny rodzinnych ogrodów działkowych, który 
gwarantuje nam prawo do działki, podlegające ujawnieniu 
w księdze wieczystej, prawo swobodnego przenoszenia 

użytkowania działki oraz własności urządzeń i nasadzeń 
na działce na osoby bliskie, prawo ochrony sądowej 
zarówno przed gminami jak i przed organami Polskiego 
Związku Działkowców.

Stanowimy alternatywę dla bloków z betonu i asfal-
towych ulic, dla brakujących placów zabaw. Dajemy 
możliwość samorealizowania się poprzez kształtowanie 
i pielęgnację własnego ogrodu.

Nasze ogrody skupiają głównie najuboższych członków 
społeczeństwa, rencistów, emerytów, osoby bezrobotne, 
dla których wypoczynek i praca na działce stanowi jedyną 
rekreację i radość, daje poczucie bycia potrzebnym. Na-
szych praw i interesów skutecznie broni Polski Związek 
Działkowców.

Obawiamy się, że ewentualne zmiany doprowadzą do 
traktowania terenów naszych ogrodów jako terenów pod 
inwestycje z całkowitym pominięciem sytuacji zwykłego 
człowieka, który chce tylko spokojnie obcować z przyrodą.

Nie zabierajcie nam naszych Ogrodów!!!

/-/ 7 podpisów
Wągrowiec, 2� styczeń 2006 r.

Kolegium Prezesów ROD w Nowym Sączu

Stanowisko
Kolegium Prezesów ROD w Nowym Sączu

Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działko-
wych w Nowym Sączu zapoznało się z treścią artykułów 
prasowych w sprawie przygotowywanego przez partię 
PiS projektu ustawy, która jest kolejnym zamachem na 
korzystną, chroniącą nabyte prawa działkowców ustawę 
o rodzinnych ogrodach działkowych.

Wyrażamy oburzenie i stanowczy sprzeciw wobec po-
dejmowanych, niewybrednych ataków na działkowców 
i ich związek – Polski Związek Działkowców.

Oczekujemy stanowczych działań Krajowej Rady 
PZD w stosunku do przedstawicieli nierzetelnych me-
diów zręcznie posługujących się chwytliwymi, nie-
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prawdziwymi hasłami dla jedynego celu jakim jest 
rozbicie ruchu działkowego w Polsce, a w konsekwencji 
odebrania (zdecydowanej większości działkowców) 
zagospodarowanych przez nich i uprawianych dotych-
czas działek.

Nazywanie działkowców i ich organizacji „mafią dział-
kową” jest nie tylko nieprawdziwe i obraźliwe, ale wyraża 
pogardę dla wielkiej rzeszy ludzi starszych, skromnych, 
często steranych pracą, kochających przyrodę, których pasją 

jest ogrodnictwo działkowe. To jawna kpina z obowiązują-
cego prawa i poczucia sprawiedliwości w naszym kraju!

Bezkarnie szargane jest dobre imię spokojnych obywate-
li jakby w tym kraju nie istniało w ogóle prawo lub służyło 
jedynie silnym i bogatym, a sprawiedliwość była wyłącz-
nie na usługach rządzących. Ze swej strony kierujemy do 
Redakcji gazety FAKT nasze stanowisko z życzeniem, 
aby dla Niej również liczyły się przede wszystkim fakty 
i ludzie, a nie tylko sensacje i partykularne interesy!

Przewodnicząca Kolegium Prezesów ROD w Nowym Sączu

/-/ mgr Zofia Mróz
Nowy Sącz, �6 styczeń 2006 r.

Prezesi ROD Okręgu Bydgoskiego w Bydgoszczy

Stanowisko Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Bydgoskiego w obliczu zagroże-
nia istnienia Związku i Ogrodów (zajęte podczas narad prezesów ROD okręgu bydgoskiego)

W związku z kolejnymi atakami przeciwników Pol-
skiego Związku Działkowców i przeciwników dotych-
czasowej formy ruchu działkowego oraz nieustannymi 
próbami dyskredytowania ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych wyrażamy zdecydowany protest przeciw 
takim działaniom. Uważamy, że jest to przygotowanie 
gruntu pod uchwalenie nowej ustawy autorstwa PiS, 
a w następstwie rozbicie Polskiego Związku Działkow-
ców i stopniowe likwidowanie ogrodów działkowych. 
Piękna, ponad stuletnia tradycja ogrodnictwa działkowe-
go w naszym kraju miałaby zostać zarzucona na skutek 
knowań grupy politykierów?

Nigdy na to się nie zgodzimy! Zrobimy wszystko, co 
możliwe, żeby uchronić nasze ogrody przed likwidacją. 
Nie możemy pozwolić, żeby nasi działkowcy, którzy tyle 
serca włożyli w przekształcenie nieużytków w kwitnące 
i tętniące życiem ogródki, musieli je teraz opuścić.

Nie wierzymy w możliwość wykupu za 500,00 zł. Gdzie, 
zwłaszcza w atrakcyjnych miejscach, są takie tanie grunty? 
Która gmina odda za taką cenę setki metrów kwadratowych 
ziemi? Poza tym zdajemy sobie sprawę, że większości dział-
kowców nie byłoby stać nawet na wydanie takiej kwoty. 
Podobnie rzecz wyglądałaby z dzierżawą. Kto jest w stanie 
przewidzieć wysokość żądań gmin? Jesteśmy przekonani, 
że mamienie użytkowników działek możliwością przejęcia 
ich na własność, jest tylko chwytem propagandowym, jest 
kolejną próbą rozbicia jedności działkowców i w efekcie 
doprowadzenie do zlikwidowania Związku.

Obserwujemy zaniepokojenie taką sytuacją wśród na-
szych działkowców. Jednak zdecydowana większość jest 
przeciwna próbom przekształceń własnościowych ogro-
dów. Uważają oni, że obecna forma korzystania z działek 
w rodzinnych ogrodach działkowych jest najlepsza. Cenią 

sobie dotychczasowe prawa, jakie gwarantowały kolejne 
ustawy, zwłaszcza ostatnia o rodzinnych ogrodach dział-
kowych. Wszelkie nowe próby na tym polu, w szczegól-
ności podejmowane przez działaczy ugrupowań od dawna 
przeciwnych Polskiemu Związkowi Działkowców, nie 
budzą ich zaufania. Działkowcy mają świadomość de-
magogii haseł głoszonych przez PiS i popieranych przez 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ogrodów Działkowych.

Nie wierzą w szczerość intencji tych ugrupowań. My, 
prezesi ROD, niejednokrotnie wyjaśnialiśmy działkow-
com, że nabycie działek na własność jest możliwe tylko 
w ogrodach, gdzie istnieją plany zagospodarowania prze-
strzennego. Jednak są to przypadki, które można policzyć 
na palcach jednej ręki. A więc w grę wchodziłaby dzierża-
wa. Jednak obie propozycje są dla nas nie do przyjęcia.

Stoimy na stanowisku utrzymania struktur Związku i dzia-
łalnością w dotychczasowej formie. W pełni popieramy 
wysiłki Krajowej Rady zmierzające do pełnej konsolidacji 
wszystkich członków PZD. Oczekujemy na zatwierdzenie 
nowego statutu oraz rejestrację Związku w sądzie. Z dużym 
zadowoleniem przyjęliśmy opracowanie i zatwierdzenie 
Otwartego i Długofalowego Programu Rozwoju i Mo-
dernizacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Będzie to 
wspaniałe narzędzie, które podniesie poziom naszych ogro-
dów i znacznie poprawi ich wizerunek w społeczeństwie. 
Z zadowoleniem również przyjęliśmy powołanie przez nasz 
Okręgowy Zarząd zespołów do spraw kontaktu z mediami 
i monitorowania sytuacji. Pozwoli to na szybkie reagowanie 
i odpieranie ataków i zarzutów wobec PZD, które ostatnio 
nasilają się w naszych, lokalnych mediach.

Polski Związek Działkowców jest i pozostanie silny 
jednością swoich członków i prężnością rodzinnych ogro-
dów działkowych!

Prezes OZ w Bydgoszczy

/-/ Tadeusz Minior
Bydgoszcz, �� styczeń 2006 r.
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Ryszard Jurkiewicz w Suwałkach

Szanowny Premier Rządu RP
Kazimierz Marcinkiewicz

W prasie przeczytałem ostatnio wiele artykułów 
o uchwaleniu Ustawy o ROD z dnia 8.07.2005 r. i likwi-
dację Związku Działkowców np.: w „Gazecie Prawnej” 
ukazały się artykuły „działkowcy dostaną ogródki na 
własność”, „Nie będzie powszechnego uwłaszczenia” 
„z odsieczą na działki” „Fakty” na swych łamach zaty-
tułowali art. „Koniec Mafii działkowej” – przez co autor 
tego artykułu naruszył dobra osobiste Polskiego Związku 
Działkowców, około 4 mln osób. Działkowcy to przeważ-
nie ludzie starzy, chorzy, emeryci, renciści, bezrobotni, 
nisko zarabiający itp.

Nie rozumiem dlaczego w kraju prawa i sprawiedliwo-
ści, w kraju demokratycznym, traktuje się w taki sposób 
biedne środowisko. Czy jego autor nie wie co to znaczy 
słowo „MAFIA”.

Takie oskarżenie Krajowej Rady PZD jego organów 
i działkowców jest niesprawiedliwe, krzywdzące, bo 
porównania te nie są sprawdzone przez redaktorów, a są 
puszczane w eter.

Panie Premierze takim postępowaniem doprowadza się 
środowisko działkowców do utraty zaufania wobec tych 
opcji politycznych co nas obrażają.

Jestem działkowcem od wielu lat, pielęgnuję, pracuję 
i odpoczywam na swej działce. Nie wyobrażam sobie 
uchylenia Ustawy o ROD i zlikwidowanie Krajowej 
Rady PZD pozwalając na rozwój i ochronę ogrodnictwa 
działkowego.

Jednocześnie, myślę że Pan Minister Sprawiedliwości 
takich redaktorów przywróci do porządku.

Czekam na obiektywną odpowiedź.

Z poważaniem,

/-/ Ryszard Jurkiewicz
Suwałki, �� styczeń 2006 r.

Maria Klimków w Wałbrzychu

Pan Henryk Gołębiewski
Poseł na Sejm RP

Szanowny Panie Niniejszym zwracam się do Pana, 
jako członek Polskiego Związku Działkowców oraz 
jako zaangażowany działacz społeczny w strukturach 
tego Związku, z prośbą o podjęcie próby zaktywizowa-
nia posłów zrzeszonych w klubie Poselskim SLD oraz 
innych klubach przyjaznych działkowcom, ich organi-
zacji związkowej oraz szanujących ponad 100 letnią 
tradycję ogrodnictwa działkowego w Polsce, w celu 
podjęcia publicznej obrony nas działkowców przed 
ponownymi zamiarami parlamentarzystów z PiS-u roz-
bicia naszego Związku, a w konsekwencji likwidacji 
ogrodów działkowych. Wkrótce po wygraniu wyborów 
parlamentarnych w 2005 r. posłowie PiS-u „zabrali się 
do pracy” nad nowym, kolejnym projektem ustawy 
o rzekomym oddawaniu ogrodów działkowych na 
własność i o likwidacji Polskiego Związku Działkow-
ców, zamiast zająć się rzeczywistymi problemami spo-
łecznymi w państwie. Widocznie uważają że pilniejszą 
sprawą jest rozbicie Związku po to, aby mogli zrobić 
dobry interes na gruntach zlikwidowanych i ogrodów 
działkowych, choćby tylko poprzez sprzedanie ich na 
inwestycje komercyjne. Logiczne i proste, najpierw 
zapewnienie sobie profitów na zaś, w międzyczasie 
„becikowe”, chociaż tego społeczeństwo nie domagało 

się a później, jak czas w kadencji jeszcze pozwoli, 
może kilka spraw nie koniecznie rzeczywiście postu-
lowanych przez społeczeństwo. To tak na marginesie 
mojej prośby. Wyrazem ich „gorliwej troski” o to, aby 
działkowcy byli właścicielami działek są rozmaite 
artykuły w prasie o zasięgu krajowym i w różnych 
lokalnych dziennikach. Gwiazdorami w tychże arty-
kułach SĄ posłowie: Pan Tomasz Markowski, Marek 
Kuchciński, m.in.:

 w Gazecie Prawnej z dnia 3 stycznia br. „Działkowcy 
dostaną ogródki na własność” ale pod warunkiem wy-
stąpienia ze Związku
 Nowości z dnia 4 stycznia br. „Trzy pytania do: wywia-
du z Posłem Tomaszem Markowskim – koniec państwa 
w państwie”,
 Fakt z dnia 4 stycznia br. „Koniec mafii działkowej”
 Życie Warszawy z dnia 4 stycznia br. „PiS porządkuje 
ogródki”
 Nowy Dzień z 5 styczna br. „Będą zabierać ogródki 
Związkowi Działkowców”,
 Serwis samorządowy PAP, 4 stycznia br. „Działka od 
PiS jest ok”,
 Polityka z dnia 28 stycznia br. „Buszujący w grząd-
kach”.

–

–

–
–

–

–

–
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Pominę może formalno-prawną stronę zapowiada-
nych przez PiS w w/w artykułach prasowych rozwiązań 
prawnych, ponieważ są to prezentacje albo zupełnych 
laików w dziedzinie obowiązującego prawa albo pre-
kursorów nowego prawa, takiego jakie chce tworzyć 
PiS, tylko że nie ma ono nic wspólnego ani z prawem 
ani ze sprawiedliwością. Nie muszę chyba również 
Panu Posłowi szczegółowo opisywać jaka jest aktualna 
sytuacja prawna Polskiego Związku Działkowców 
i jego członków. W skrócie poinformuję jedynie, że 
w odsieczy troskliwym posłom z PiS-u w poprzedniej 
kadencji Sejmu z inicjatywy działkowców powstał 
projekt nowej ustany o rodzinnych ogrodach działko-
wych, który z 230 tysiącami podpisów działkowców 
został wniesiony do Sejmu i 8 lipca 2005 roku Sejm 
uchwalił nam nową ustawę. Rozwiązania prawne w tej 
ustawie są zgodne z konstytucją zarówno w kontekście 
trwałości nabytych praw przez Związek jak i przez 
jego członków. Piszę „w odsieczy”, ponieważ posłowie 
y PiS-u przygotowali swój projekt, którego nie ocze-
kiwali działkowcy, gdyż ten projekt był wymierzony 
przeciwko działkowcom i ich Związkowi. Na szczęście 
nasze, projekt ten został odrzucony przez Biuro Prawne 
Kancelarii Sejmu jako niekonstytucyjny.

Aktualnie z uwagi na większość parlamentarną PiS-
-u istnieje bardzo realna groźba, że przeszło 16 letnia 
nasza walka z nieprzyjaznymi ogrodom działkowym 
partiami politycznymi może skończyć się niesprawied-
liwą klęską. Zostanie bowiem zniszczone wszystko; 
tradycja narodowa, narodowa gdyż jest nas około mi-
liona ogrody działkowe istniały od przeszło 100 lat, je-
dyne świadczenia socjalne państwa dla społeczeństwa, 
piękne ogrody urządzone własnymi rękoma przez kilka 
pokoleń często na gruzowiskach, wysypiskach śmieci 
odłogach i wielu innych zaniedbanych terenów a teraz, 
stanowiące zielone płuca miast, ucieczkę od bokowisk 
do natury i cieszenia się z jej piękna. To wszystko 
utrzymane jest tylko ze składek członkowskich i nikt 
poza działkowcami nie musi dokładać do ogrodów ani 
grosza, ani na utrzymanie naszych struktur. W struk-
turach Związku w całym kraju zatrudnionych jest 
na etatach niewiele ponad 100 pracowników. Czy 
jest w naszym państwie taka druga instytucja, która 
przy takim stanie zatrudnienia jest zdolna kierować 
sprawami blisko milionowej liczby członków? Nie 

ma z pewnością. Natomiast Krajowa Rada naszego 
Związku, to organ przez nas działkowców wybrany 
w sposób demokratyczny. To my działkowcy daliśmy 
pełną władza Krajowej Radzie i reprezentowania nas 
w kraju i w Europie, do prowadzenia naszego działko-
wego wydawnictwa, bo niby dlaczego mielibyśmy da-
wać zarabiać obcym spółkom bądź innym podmiotom 
zajmującym się wydawnictwem. To my działkowcy 
daliśmy Krajowej Radzie upoważnienie oraz nałoży-
liśmy obowiązek obrony naszych ogrodów, naszych 
nabytych praw i odpierania wszelkich ataków na nasz 
Związek, a więc na nas, znaczącą cześć społeczeństwa. 
Ponieważ od 16 lat władza walczy z nami, a więc ze 
społeczeństwem, to kto ma nas bronić? Każdy ogród 
działkowy z osobna?. Tak chciałby PiS, ale my wiemy, 
że próby obrony praw działkowców podejmowane 
przez każdy ogród, czy część z nich, to żadna znacząca 
siła, to byłaby walka z wiatrakami. PiS wolałby taki 
układ; sami z pozycji władzy, a więc siły, a my jako 
poszczególne ogrody działkowe gdzie pracuje aktyw 
społeczny bez prawników i bez wsparcia z zewnątrz, 
jako słabsza strona i od razu skazana na przegraną. 
Z tych właśnie powodów PiS zamierza zniszczyć Kra-
jową Radę PZD a późnej sprawa się żywiołowo samo 
załatwi po myśli PiS. I to właśnie PiS chce osiągnąć 
wykorzystując sprawowany mandat nadany przez wy-
borców, którzy dali się omamić ich obiecankami wpro-
wadzania prawa i sprawiedliwości! My działkowcy 
tego mandatu im nie daliśmy. Dlatego też ośmielam 
się prosić Pana Posła o pomoc w walce z przeciwnika-
mi naszej organizacji tj. z inicjatywą PiS. Logika ich 
inicjatywy jest bowiem bardzo czytelna dla większości 
działkowców a mianowicie; atrakcyjne i nośne hasła 
o uwłaszczeniu działkowców za niewielkie pieniądze 
służą jednemu celowi – usunąć z drogi organizację 
i jej ustawę stojące na przeszkodzie przejęciu naszych 
gruntów. Do tej pory nasz Związek skutecznie odpierał 
ataki i zakusy przeciwników. Tym jednak razem, wo-
bec niekorzystnego dla nas układu sił w parlamencie, 
możemy zostać pokonani. Siła w naszej liczbie i jak 
do tej pory w jedności, to stanowczo za mało w starciu 
z siłą władzy. Pozostaje w nadziei, że moje intencje są 
jasne i czytelne i liczę na pozytywną reakcję.

Z wyrazami szacunku

/-/ Maria Klimków
Wałbrzych, 2 lutego 2006 r.
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Prezesi Zarządów ROD, Przewodniczących Ogrodowych Komisji Statutowych oraz instruktorów 
ogrodowych OZP PZD w Białymstoku

Stanowisko
Prezesów Zarządów ROD, Przewodniczących Ogrodowych Komisji Statutowych oraz instruktorów 

ogrodowych OZP PZD podjęte na naradzie w dn. 31.01 2006 r. 
w sprawie: kolejnego ataku PiS na działkowców, ogrody i Związek.

Prezesi Zarządów ROD oraz przewodniczący komisji 
rewizyjnych i rozjemczych reprezentujący 17 ogrodów 
z okręgu podlaskiego, po zapoznaniu się z artykułami 
zamieszczonymi w „Gazecie Prawnej” z dn. 3.01.2006 r. 
oraz w „Życiu Warszawy” i „Fakcie” z dn. 4.01.2006 r. 
stwierdzają, że jest to kolejny zamach na ogrody dział-
kowe, działkowców i Związek.

Zdecydowany nasz protest przeciwko nowej inicjaty-
wie PiS wynika ze skutków ich ewentualnego wcielenia 
w życie pod nośnych hasłem uwłaszczenia.

Łudząc działkowców pięknymi sloganami, zupełnie 
pomijane są prawdziwe przyczyny powstania tej inicjaty-
wy, zupełnie pomijany jest fakt, że znakomita większość 
terenów ROD nigdy nie będzie zaproponowana działkow-
com do wykupienia.

Nowa, a właściwie stara, bo sprzed roku, inicjaty-
wa PiS sprowadza się do likwidacji Polskiego Związku 
Działkowców, uwolnienia najtańszym kosztem gruntów 
zajmowanych przez ogrody działkowe i likwidacji ogrod-
nictwa działkowego w Polsce.

Z tych powodów, a także z powodu kosztów związanych 

ze zmianą użytkowania we własność, nie może spotkać 
się ona z dobrym przyjęciem przez działkowców,

Tak więc propozycja PiS sprowadza się w odniesieniu 
do działkowców do zamiany aktualnego prawa użytko-
wania i związanych z tym uprawnień zagwarantowanych 
ustawą o ROD na umowę dzierżawy na kilka lat z moż-
liwością jej wcześniejszego rozwiązania.

Takie propozycje zgodne są na pewno z oczekiwaniami 
niektórych gmin oraz inwestorów, szczególnie zagranicz-
nych, oczekujących na dostęp do terenów, na których 
zlokalizowane są ogrody działkowe, ale nie są zgodne 
z oczekiwaniami milionowej rzeszy działkowców.

Działkowcy od naszych władz oczekują stabilizacji 
i poszanowania praw nabytych, jak też praw gwarantowa-
nych ustawą o ROD. Dlatego też zebrani oświadczają, że 
będziemy stać w obronie działkowców i ogrodów działko-
wych, tym bardziej, że w Unii Europejskiej funkcjonują 
i rozwijają się ogrody działkowe, korzystając z pomocy 
państwa i samorządów oraz wyrażamy zdecydowany 
sprzeciw wobec koncepcji PiS zmierzających do unice-
stwienia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Uczestnicy narady

Białystok, �� styczeń 2006 r.

Zarząd ROD im. „Adama Mickiewicza” w Radomsku

Gazeta Lubuska
Zielona Góra

Szanowna Redakcjo
W ramach polemiki nad artykułem „Konkurencja na 

działkach” z dnia 14 grudnia 2005 r. i 20 stycznia 2006 r. 
opartym na liście p. Mieczysława Borowieckiego posta-
nowiliśmy zabrać głos i wyjaśnić parę spraw.

Pan M. Borowiecki był działkowcem w naszym ogrodzie 
im. A. Mickiewicza w Radomsku. W latach 1996-1998 Za-
rząd ogrodu powierzył mu stanowisko prezesa. Po 2 latach 
prezesowania osiągnął „sukces” – skonfiskowane środowi-
sko działkowców z nim oraz pomiędzy sobą. Rezygnacja 
3/

4
 członków zarządu z pracy z nim, pięć zebrań działkow-

ców w c. pół roku 1998, a w efekcie zarząd komisaryczny 
i wielkie zniechęcenie do pracy społecznej.

Dla pana M. Borowieckiego każdy działkowiec działa-
jący od tej pory w zarządzie to „baran, gamoń, chory na 
umyśle, parobek”, a przede wszystkim złodziej.

To jest obsesja p. M. Borowieckiego- wszędzie działa 
banda złodziei. Nie pomogły żadne rozmowy, wyjaśnienie 
i żadne dokumenty.

W roku 2003 został uchwałą naszego zarządu POD pozba-
wiony członkostwa w PZD i prawa użytkowania działki.

W roku 2004 po wyczerpaniu drogi odwoławczej, został 
sądownie zmuszony do ugody i eksmitowany z działki.

Przestał być działkowcem i naszym zdaniem nie ma 
żadnego prawa do jego reprezentowania.

Tym bardziej, ze obsesja „złodziejstwa” przemieniła się 
w obsesję zemsty i nienawiści. Dlatego dla p. Borowieckie-
go nie są ważni działkowcy, ale zniszczenie PZD, całego 
ruchu działkowego, a przede wszystkim naszego ogrodu.

Nie cofa się przed żadnym pomówieniem, obelgą, 
a w mijaniu się z prawdą mówiąc bardzo oględnie jest 
mistrzem.
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W wypowiedziach takiego człowieka, słowa demokra-
cja i obrona praw – brzmią jak szyderstwo.

Przez ostatnie dwa lata p. M. Borowiecki używał w swo-
ich prasowych wypowiedziach i innych wyłącznie słów: 
„musimy być zlikwidowani”,”muszą odejść z Zarządu”, 
„musi być ten ogród przekazany stowarzyszeniu”, a ni-
gdy nie padły słowa o woli zdecydowanej większości 
działkowców.

Krzewienie demokracji w ogrodach działkowych przez 
tego pana polega na ciągłym szerzeniu wśród działkow-
ców dezinformacji, zamieszania i pomówieniach.

Co do opłat za użytkowanie działki oraz wpisowego 
– całkowicie zgadzamy się z wypowiedzią p. Mariana 
Pasińskiego Prezesa OZ PZD w Zielonej Górze.

Pan M. Borowiecki jednak ma swoja teorie w tych 
sprawach, której trzyma się uporczywie i maniakalnie. 
Nie pomagają żadne wyjaśnienia.

Do informacji Gazety Lubuskiej podajemy, że u nas 
opłaty na rzecz ogrodu nie były podnoszone od 6 lat 
i wynoszą 8 gr. Od 1 mkw. działki.

Zawsze były i są zatwierdzane przez samych dział-
kowców. W zależności od wielkości działki, łącznie ze 
składką członkowską, kształtują się w granicach 40-
65 zł./rocznie.

To z tych opłat musimy pokryć wszystkie wydatki ko-
nieczne do prawidłowego funkcjonowania ogrodu.

Jest to kwota mała, szczególnie przy wzroście cen przez 
te lata na energię materiały i usługi.

Drugą nieco mniejszą kwotą działkowcy są obciążeni 
za pobieraną wodę.

Pieniądze te są odrębnie księgowane i rozliczane, a za-
rząd nie wydatkuje ich na inne cele niezwiązane z wodą 
i praktycznie nie ma żadnego wpływu na ten wydatek.

Każdy normalnie myślący człowiek wie, że ktokolwiek 
by zarządzał ogrodem, w żaden sposób nie uniknie tych 
kosztów.

Pan M. Borowiecki nigdy nie informuje działkowców 
o wydatkach na wodę w ogrodzie, jak również o tym 
jakie dodatkowe koszty/ podatek gruntowy, podatek od 
nieruchomości, ewentualnie czynsz dzierżawy itp.. musie-
liby ponosić z wypadku rezygnacji z członkostwa PZD. 
Poza tym uważamy, że zestawienie w jednym artykule 
prasowym ze sobą cyfr 120-150 zł, rocznie 6 zł. Rocznie 
jest bardzo nieuczciwe i wymowne świadczy o bardzo 
złej woli piszącego.

Jeżeli tak ma wyglądać „demokratyczna konstytucja” 
– to naszym zdaniem powinna być ściągana przez Urząd 
do spraw ochrony przed nieuczciwą konkurencja

Z poważaniem

Z upoważnienia zarządu ROD

Prezes zarządu

/-/ Zofia Dehring
Radomsko, �� styczeń 2006 r.

Piasecka Bożena w Suwałkach

Szanowny Premier RP
Kazimierz Marcinkiewicz

Zwracam się z zapytaniem do Pana Premiera, bo jestem 
zbulwersowana, ze ustawa o ROD z dnia 8 lipca 2005 r. 
uchylona przez PiS, co ostatnio donoszą gazety np. „Z od-
sieczą na działki”, „Ogródki na własność”,”Nie będzie 
powszechnego uwłaszczenia”, „Koniec mafii działkowej” 
autor tego ostatniego artykułu naruszył dobro osobiste 
PZD tzn. emerytów, rencistów, ludzi w różnym wieku, 
bezrobotnych i pracujących zawodowo.

Jestem przekonana, ze szybko ukaże się w prasie spro-

stowanie, ze są to nieprawdziwe dane odetchną z ulgą.
Nadmieniam, ze użytkuję działkę od 1996 r. w ROD 

„Jaćwingów” w Suwałkach wraz ze swoja rodziną. Dział-
ka dla nas jest wszystkim tzn.: wspólnie pracujemy na 
niej, cieszymy się z uzyskanych plonów i z przyjemnością 
odpoczywamy.

Wiec nie wyobrażam sobie uchylania ustawy o ROD i li-
kwidacji Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.

Z poważaniem

/-/ Bożena Piasecka

Suwałki, styczeń 2006 r.
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Tadeusz Dziukalski w Suwałkach

Sz. Pan
Marszałek Sejmu
Warszawa

Szanowny Panie Marszałku, zwracam się z zapytaniem 
czy prawdą jest zgodnie z doniesieniem prasowym, że PiS 
przygotowuje projekt ustawy zmieniający uchylenie usta-
wy o ROD z dnia 8 lipca 2005 r. i likwidacji organizacji 
Polskiego Związku Działkowców. Jest mi bardzo przykro, 
że niedawno ustalona ustawa o ROD zawierająca szereg 
przepisów akceptujących istotę ogrodów dla środowiska 
i społeczności lokalnych, gwarantująca rozwój i ochronę 
ogrodów działkowych może być uchylona.

Jestem przekonany, że to są nieprawdziwe informacje 
w prasie zmyślone przez przeciwników „stowarzyszenia 
ogrodów”.

Jestem działkowcem w ROD „Jaćwingów” W Suwał-
kach, użytkując wraz z rodziną działkę o pow. 300 m2, 
którą uprawiam z przyjemnością i jednocześnie wypo-
czywam i nie życzę sobie uchylenia ustawy o likwidacji 
Związku PZD.

Oczekuję na obiektywną odpowiedź

/-/ Tadeusz Dziukalski

Do wiadomości:

1.PiS w Warszawie

2.KR PZD w Warszawie

Suwałki, �0 styczeń 2006 r.

ROD im. F. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim

Stanowisko
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Franciszka 

Walczaka w Gorzowie Wlkp. odbytego w dniu 21 stycznia 2006 roku.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rodzin-
nego Ogrodu Działkowego im. Franciszka Walczaka 
w Gorzowie Wikp. wyraża swoje oburzenie w związku 
z doniesieniami prasowymi o kolejnym majstrowaniu 
przez Prawo i Sprawiedliwość w sprawach Polskiego 
Związku Działkowców. Doniesienia prasowe zostały 
potwierdzone przez posłów różnych partii.

Ton wypowiedzi jest jednoznaczny – cytuję za Polity-
ką: „PiS: Trzeba skończyć z tym państwem w państwie” 
i dalej „PiS chce rozpędzić Polski Związek Działkowców 
(PZD) na cztery wiatry” – nic dodać, nic ująć? Nawet 
konstytucja RP dla partii w swej nazwie noszącej sława 
„Prawo” – „Sprawiedliwość” nic nie znaczy. Źle z konsty-
tucją, która zezwala nam należeć do Polskiego Związku 
Działkowców. Takiego zapisu o wolności zrzeszeń nie 
toleruje Jedyna Słuszna Partia.

Wyrażamy swój sprzeciw w związku z tak instrumen-
talnym działaniem tej partii. Łatwo jest niszczyć, łatwo 
jest rozwalić, ale trudniej budować.

Ogrody istniały, gdy o tej partii nikt nie śnił i mamy 
nadzieję, że ogrody przetrwają.

Członkom ugrupowań politycznych, dziś wasali PiS-u, 
przypominamy, że nie tak dawno wypowiedzieli się prze-
ciwko likwidacji Polskiego Związku Działkowców.

Walne Zebranie udziela wszelkich pełnomocnictw 
Zarządowi w walce o ogrody a Okręgowym Zarządom 
i Radzie Krajowej Polskiego Związku Działkowców 
pełnego poparcia w podejmowanych przedsięwzięciach. 
Wierzymy, że wygramy, jeżeli stworzymy jednolity front 
walki o ogrody.

W zebraniu uczestniczyło 52 działkowców.

Prezes Zarządu ROD im. F. Walczaka

/-/ Alfred Wójtowicz

Gorzów Wielkopolski, 2� styczeń 2006 r.
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ROD „Semafor” w Olsztynie

Protest

W związku z informacjami ze środków masowego 
przekazu o planowanym indywidualnym uwłaszczeniu 
działkowców. Zarząd Ogrodu „Semafor” przedstawia 
swoje postulaty.

 Ustawa, którą przedstawił PiS nie znajduje logicznego uza-
sadnienia oraz nie jest ona korzystna dla działkowców:
a) nie każdego działkowca będzie stać na wykup lub 

dzierżawę swojej dziatki, opłacenie odczytów geo-
dezyjnych, aktów notarialnych, opłacenie podatku 
gruntowego, zaopatrzenie w wodę, energię elektrycz-
ną, wywóz śmieci.

b) w jaki sposób rozliczać, oraz pozyskiwać fundusze 
na utrzymanie dróg dojazdowych, ujęć wody, energii 
elektr., ogrodzenia i innych obiektów infrastruktury.

 Planowana Ustawa preferuje ludzi zamożnych, bo 
nawet w sytuacji rozłożenia na raty, spłacane raty będą 
oprocentowane na warunkach kredytowych.
 Obecnie za m2 płacimy 12gr i nie wszystkich działkowców 
stać na zapłacenie składki jednorazowo i w terminie.
W jaki sposób zostaną rozliczone nakłady działkow-

ca poniesione na urządzenie działki, gdy stanie się on 
dzierżawcą.

–

–

–

– Po przyjęciu ustawy o ROD w 2005 r, Związek był 
usatysfakcjonowany, ponieważ ustawa jest korzystna 
dla wszystkich działkowców.

– Pamiętać należy, że zdecydowana większość to emeryci 
i renciści o niskich dochodach, którzy uczciwie gospo-
darują i dbają o ochronę środowiska. Chcą następnym 
pokoleniom zostawić piękne ogrody które powstały 
dzięki ich ciężkiej i czasochłonnej pracy na nieużyt-
kach i wysypiskach śmieci. Tym ludziom należy się 
szacunek i pomoc, niezależnie od opcji politycznej 
będącej u władzy.
Reasumując, planowany projekt jest szkodliwy dla ru-

chu ogrodnictwa działkowego i działkowców. Prowadzi 
do całkowitej likwidacji ogrodów działkowych o ponad 
100 letniej tradycji, nie tylko polskiej, ale i światowej. 
Dziwi nas to, że grupa ludzi bardzo dobrze sytuowanych 
wywiera presje na ludzi najbiedniejszych, bezrobotnych, 
dla których działka stała się ostoją i pomocą w zaspoka-
janiu potrzeb życiowych.

Prosimy, aby nie decydowano o ogrodach i działkow-
cach bez konsultacji z nami.

Chcemy sami decydować o sobie.

Prezes ROD „Semafor”

/-/ Antoni Milewski

Okręgowy Zarząd Podlaski PZD w Suwałkach

Stanowisko Prezesów i Przewodniczących Komisji Statutowych Rodzinnych Ogrodów Dział-
kowych: „MALINKA”, „MALWA”, „HAŃCZA”, „JAĆWINGÓW”, „BORÓWKA”, „MARII 
KONOPNICKIEJ”, „OAZA” i „LEŚNY” w Suwałkach; „GEN. PRĄDZYŃSKIEGO”,:ARMII 
KRAJOWEJ” i „SŁONECZNY” w AUGUSTOWIE, „CZARNIAWKA” w Sejnach; „PUNIA” 
w PUŃSKU oraz członków OZP PZD z rejonu suwalskiego w dążeniu do utrzymania jedności 

Związku oraz obrony Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

W dniu 21 stycznia 2006 r. w Suwałkach odbyło się 
zebranie prezesów i przewodniczących Komisji Statuto-
wych Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz członków 
Okręgowego Zarządu Podlaskiego rejonu Suwalskiego 
z udziałem Prezydenta Miasta Suwałk Pana Józefa Ga-
jewskiego, na którym omówiono następujące tematy:
1. Sytuacja PZD i ogrodów działkowych w związku 

z informacjami prasowymi dotyczącymi propozycji 
PiS w oprawie ogrodów działkowych

2. Udział Związku w wyborach samorządowych,
3. Otwarty i długofalowy program rozwoju i modernizacji 

Rodzinnych Ogrodów Działkowych
4. Projekt Statutu PZD.

Obradujący na zebraniu zapoznali się z doniesieniami 

prasowymi zmierzającymi do uchylenia ustawy o ROD 
i likwidacji PZD a mianowicie „Działkowcy dostanę 
ogródki na własność”, „Z odsiecze na działki”, „Nie 
będzie powszechnego uwłaszczenia”, Pamiętają o ogro-
dach”, „PiS szykuje kij na wrogą strukturę”, „Trzy pytania 
– koniec państwa w państwie”, „Koniec mafii działko-
wej”, „PiS porządkuje ogródki”, „Ogródki na własność”, 
„ogrody własnościowe”, „Działkowcy wreszcie na swo-
im”, „Złote ogrody”, „Będę zabierać ogródki Związko-
wi Działkowców” „Chrapka na działkę”, „Buszujący 
w grządkach” itp.

Przedstawione materiały prasowe uważamy za mało obiek-
tywne i uwydatniają poglądy tylko jednej z zainteresowanych 
stron, jednocześnie traktuję wybiórczo opinię działkowców 
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i ich organów. Z materiałów prasowych wynika, że głównym 
problemem rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców 
jest Polski Związek Działkowców, a inicjatywa PiS jest kro-
kiem we właściwym kierunku i na czasie. Dziś PiS zależy 
bardziej na rozbiciu Związku i uchyleniu ustawy o ROD 
– zniszczeniu ruchu ogrodnictwa działkowego niż na zała-
twieniu spraw działek w centrach miasta.

Wysoko oceniamy działania Krajowej Rady PZD i jej 
Prezesa Pana Eugeniusza Kondrackiego i składamy po-
dziękowania za doprowadzenie do finału Ustawy o ROD 
utrzymanie rozwoju i integracji ogrodów działkowych 
w Związku.

Udzielamy dalszego poparcia i zaufania dla działań KR 
PZD i jej Prezesa Pana Eugeniusza Kondrackiego w obro-
nie Ustawy o ROD Związku i ogrodów działkowych.

Najbardziej nas zbulwersował artykuł pt. „KONIEC 
MAFII DZIAŁKOWEJ” zamieszczony na ramach gazety 
Fakt z dnia 04. 01.2006 r. W tym przedmiocie stanowczo 
stwierdzamy, że autor tego artykułu naruszył dobro oso-
biste Polskiego Związku Działkowców i jego członków 
– poprzez zatytułowanie artykułu zapisem „KONIEC 
MAFII DZIAŁKOWEJ”.

Wydaje się nam, że autor tego artykułu, nie przestrzega 
etyki dziennikarskiej, gdyż obraża około 4 milionową 
społeczność działkowców. Jako dziennikarz to chyba 
wie, że słowo – „mafia” oznacza – „Tajną grupę osób 
należących do elementów przestępczych posługujących 
się rozbojem i szantażem, dbającym o własny interes 

i nieprzebierającą w środkach w realizowaniu swych 
zamierzeń: „Kliką”, „Szajka”.

Stanowczo protestujemy przeciwko niesłusznym oskar-
żeniom dziennikarskim i w przypadku nie umieszczenia 
przeprosin w gazecie zgodnie z pismem KR PZD L.dz. 
108/06 z dnia 05.01.2006 r, prosimy Prezydium Krajowej 
Rady PZD i jej Prezesa o skierowanie sprawy na drogę 
postępowania sądowego autora tego artykułu, jesteśmy 
obrażeni i oburzeni na pana redaktora za nazwanie całego 
Związku „MAFIĄ”.

Prezydent Miasta pan Józef Gajewski poinformował, że 
wszystkie ogrody działkowe na terenie miasta są nanie-
sione w studium zbierania danych do opracowania planu 
przestrzennego zagospodarowania, a w przyszłości będę 
ujęte w tym planie.

Wyraził on wolę dalszej współpracy z ogrodami i dział-
kowcami nie zamierza likwidować ogrodów działkowych 
na terenie miasta a chce sprzyjać ich rozwojowi.

Obradujący działkowcy serdecznie podziękowali Panu 
Prezydentowi za współpracę. Uzgodniono, że działkow-
ców – kandydatów na radnych ogrody będę podawać do 
bloku wyborczego Pana Prezydenta.

Następnie z dużym zainteresowaniem przyjęto Otwarty 
i długofalowy program rozwoju i modernizacji rodzinnych 
ogrodów działkowych.

Oświadczamy, że w dalszym ciągu my Suwalscy dział-
kowcy będziemy bronić dotychczasowego dorobku KR 
PZD i jej Prezesa pana Eugeniusza Kondrackiego.

V-ce Prezes OZP PZD w Białymstoku

/-/ Daniel Paciukanis
Suwałki, 2� styczeń 2006 r.

Zarząd ROD im „22 Lipca” w Zielonej Górze

Szanowny Pan
Andrzej Lepper
Marszałek Sejmu

Szanowny Panie Marszałku!
Pana Klub Parlamentarny Samoobrona w trakcie czy-

tania w Sejmie projektu o Rodzinnych Ogrodach Dział-
kowych udzielił Polskiemu Związkowi Działkowców 
całkowitego poparcia, zaznaczając ten fakt głosowaniem 
za powołaniem Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Fakt ten utwierdza nas w przekonaniu, że Panu i Klu-
bowi któremu Pan przewodniczy, problematyka ogrodów 
działkowych nie jest obca. Rozumie Pan przywiązanie do 
ziemi, ciężką pracę, trud, radość z pozyskanych plonów. 
Prawo, do wypoczynku ludzi starszych, którzy większość 
życia przepracowali dla tego kraju. Nie stać ich finansowo 
na wczasy, wyjazdy zagraniczne. Mają jedynie działkę, 
na której spędzają wolne chwile. To jest ich zdrowie, 
radość życia.

W chwili obecnej ugrupowanie PiS przygotowuje no-
wy projekt nowelizacji ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych, a w szczególności zakłada likwidację Pol-
skiego Związku Działkowców.

Mając do Pana Marszałka i Jego Klubu Poselskiego 
Samoobrona zaufanie z poprzedniego całkowitego po-
parcia w Sejmie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dział-
kowych, apelujemy, prosimy niech autorytet Pańskiej 
Osoby będzie przeciwko likwidacji PZD bo byłby to 
koniec ogrodów.

Ma Pan duże poparcie wśród działkowców jest Pan rol-
nikiem, który zawsze publicznie bronił polskiego chłopa 
i nigdy z tym się nie krył. I chwała Panu za to. A my jako 
działkowcy jesteśmy z Pana resortem związani, produ-
kujemy dla naszych rodzin.
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Notowania Pańskiego ugrupowania rosną, zostały po-
twierdzone ostatnimi wyborami. Trzeba pamiętać, że 

działkowcy i ich rodziny to bardzo liczny elektorat. A pa-
miętają o tych co ich wspierają.

Z poważaniem i szacunkiem, w imieniu działkowców Zarząd

Skarbnik

/-/ Boniakowski Feliks

Członek

/-/ Fiksa Weronika

Członek

/-/ Diller Marian

Sekretarz

/-/ Jastrzębska Helena

V-ce Prezes

/-/ Wojciechowski Jan

Prezez

/-/ Sabarna Krystyna

Zielona Góra, �6 styczeń 2006 r.

Janusz Cybichowski z Poznania

Szanowny Pan 
Lech Aleksander Kaczyński
Prezydent RP
Warszawa

Po kolejnej karuzeli ostatnich 16 lat rządy przejęła 
strona „Biała” i co mamy?

Awantury tych nowo wybranych przedstawicieli naro-
du, bo muszą się wpasować w korytko pełnych pieniędzy 
w różnej formie – diety, miejsca w rządzie, spółkach itd.

Sceny gorszące! Prezydent milczy bo co ma powiedzieć 
kiedy karty rozdaje brat

Jarosław?, co tam naród polski, co tam, że ci mniej za-
radni umierają bo służba zdrowia leży i starszych ludzi po 
co leczyć? co tam iż Prawo i Sprawiedliwość obiecywało 
spokój społeczny a już kilka dni po Nowym Roku prasa 
kierowana podszeptem władzy oskarża Działkowców 
o mafijną działalność (Gazeta Fakt) podobnie piszą inne 
gazety dalej niby poważna Gazeta Prawna kłamliwie 
atakuje Działkowców obiecując iż Posłowie PiS dadzą 
im działki za 500 do 800 zł na własność.

Cóż tereny ogrodów działkowych to intratny interes, 
na którym nowa ekipa tzw. – przedsiębiorczych Polaków 
szalenie się zbogaci! ziemia zdobyta, żyła złota w rękach 
zaradnych....

Oszukani zostaną ludzie biedni – działkowcy!!! Dział-
ki w Polsce istnieją już od 170 lat vide Koźmin Wlkp, 
Gniezno, Grudziąc, Poznań itd.

Zamach w 2005 r przed przejęciem władzy się nie udał, 
teraz zmasowany atak prasy dowodzi iż łakomy łup staję 
się Waszym celem Kolegów Posłów z PiS.

Szanowny Wielce Prezydencie! może Pan nie wie iż 
w Europie, której jest członkiem Polska, istnieje i działa 
Związek Działkowców z siedzibą w Luksemburgu i Polak 
jest w 2005 r wybrany Prezydentem tej Organizacji na 
okres najbliższych 3 lat!

Czy naprawdę brak PiS i Panu Prezydencie innych 
ważnych problemów do rozwiązania??? czy zmasowany 
atak na Polski Związek Działkowców to przypadek, żeby 
niszczyć spokój miliona Polskich Rodzin uprawiających 
warzywa na swoich 300 m2 szczęścia?

Będąc Działkowcem od przeszło 30 lat stanowczo 
protestuję przeciw takiemu – PRAWU i Sprawiedliwości 
w Waszym wykonaniu!!!

Szanowny Panie Lechu Aleksandrze Kaczyński!
Ze smutkiem muszę dziś powiedzieć iż głosowałem 

na Pana ale Pańskie ciche, milczące poparcie bezprawia 
i awantur w Sejmie, srodze mnie i jak sądzę miliony 
głosujących wyborców zawiodło! Co Pan sądzi o tym 
zmasowanym ataku na Działkowców? Co Pan sądzi o tych 
awanturach w Sejmie? Milczenie jest złotem ale nie naj-
wyższego wybrańca Narodu na urząd Prezydenta!!

Czekam na odpowiedź od Pana Prezydenta RP!

z wyrazami szacunku

/-/ Janusz Cybichowski

Poznań, �� stycznia 2006 r.
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II. XIX Zebranie Krajowej Rady PZD

1. Informacja

W dniu 27 stycznia odbyło się XIX zebranie Krajo-
wej Rady PZD z udziałem członków Krajowej Komisji 
Rewizyjnej i Krajowej Komisji Rozjemczej PZD oraz 

około 60 przedstawicieli aktywu związkowego z całego 
kraju. Zebraniu przewodniczył Prezes Związku Eugeniusz 
Kondracki.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania i powitanie zebranych.

2. Przyjęcie porządku Zebrania.

3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Referat Prezydium Krajowej Rady PZD – wystąpienie Prezesa Związku.

5. Dyskusja.

6. Podjęcie uchwał.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie obrad.

Komisja Uchwał i Wniosków

1. Wincenty Kulik Sudecki Przewodniczący Komisji

2. Marian Pasiński Zielona Góra Członek Komisji

3. Franciszek Kempa Śląski Członek Komisji

4. Marian Cichocki Szczecin Członek Komisji

5. Waldemar Lewandowski Gdańsk Członek Komisji

6. Tadeusz Minior Bydgoszcz Członek Komisji

7. Edward Chrzanowski Małopolski Członek Komisji

8. Tadeusz Sulikowski Podkarpacki Członek Komisji

9. Henryk Sobański Poznań Członek Komisji
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2. Referat Prezesa Związku

Szanowni Zebrani!
Przynajmniej trzy ważne problemy zdecydowały o tym, 

że dzisiejsze Zebranie Krajowej Rady PZD odbywamy, 
jako wspólne z Krajową Komisją Rewizyjną, Krajową 
Komisją Rozjemczą i zaproszonymi działaczami z terenu 
całej Polski.

Po pierwsze – zdecydowały o tym wystąpienia posłów 
PiS, którzy zapowiedzieli zmiany w systemie funkcjono-
wania ogrodów działkowych w Polsce, niekorzystne dla 
ogrodów i działkowców.

Po drugie – zbliżające się wybory samorządowe, któ-
rych przebieg i wynik nie może być obojętny dla tak dużej 
organizacji, jak Polski Związek Działkowców.

Po trzecie – to wybór najlepszej i najszybszej drogi 
wdrażania ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
W tej sprawie Związek podjął wszystkie niezbędne działa-
nia, aby ustawa jak najszybciej została wdrożona. Jednak 
należy się dziś zastanowić, czy kolejność działań przy-
jętych dla realizacji tej ustawy jest właściwa. Możemy 
odpowiedzieć sobie na to pytanie tylko po dokonaniu 
oceny sytuacji.

Żeby jednak można było dyskutować i podejmować 
decyzje we wszystkich dotychczas wymienionych przeze 
mnie problemach należy odnieść się do obowiązującej od 
kilku miesięcy ustawy o ROD. Odnieść się dlatego, że jest 
ona najlepszym dokumentem prawnym skutecznie bro-
niącym interes działkowców i ogrodów, zapewniającym 
działkowcom i ogrodom przywileje i uprawnienia, chro-
niącym przed sytuacjami dla działkowców najtrudniej-
szymi, a mianowicie likwidacjami ogrodów działkowych 
i roszczeniami do terenów ogrodów przez osoby prawne 
i fizyczne. Przyznają to również nasi przeciwnicy atakując 
ustawę na wszelkie możliwe sposoby: wniosek Gminy 
Michałowice do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdze-
nie wielu jej zapisów, co do zgodności ich z Konstytucją, 
czy znany artykuł w Rzeczpospolitej odnoszący się bar-
dzo krytycznie do ustawy. Wszystkie te działania spotkały 
się z krytyczną oceną środowiska działkowców. Świadczą 
o tym liczne wystąpienia krytykujące je i naświetlające 
we właściwy sposób zapisy i znaczenie ustawy. Związek 
uznał szybkie wdrożenie ustawy za rzecz najważniejszą. 
Podjęte zostały niezbędne uchwały i decyzje mające 
na celu jej wdrożenie, przystąpiono także do pracy nad 
nowym statutem.

Bardzo pozytywnie ustawę przyjęły władze rodzinnych 
ogrodów działkowych i sami działkowcy. Krajowa Rada 
uznała, że z ustawą należy dotrzeć do wszystkich dział-
kowców. Chodzi o to, żeby każdy działkowiec po zapo-
znaniu się z zapisami ustawy mógł sam ocenić znaczenie 
tej ustawy dla swojego ogrodu działkowego i swojej 
działki. Dlatego też wydana została broszura, w której 
zamieściliśmy ustawę o ROD, a także szeroki komentarz 

do ustawy. W komentarzu tym odnieśliśmy się również do 
wszystkich zarzutów serwowanych nam szczodrze przez 
naszych przeciwników i na gruncie prawa wykazaliśmy 
ich bezsensowność, a także celowość w posługiwaniu się 
błędnymi interpretacjami, czy wręcz nieprawdą. Dlatego 
też warto przy każdej okazji mówić o tej ustawie, o jej 
znaczeniu dla ogrodów, dla działkowców, dla Związku. 
Pamiętajmy, że pod tą ustawą podpisało się 235 tysięcy 
działkowców na listach poparcia, że w blisko 5 100 
ogrodach projekt ustawy był dyskutowany na walnych 
zebraniach i posiedzeniach władz ogrodowych. Wszędzie 
spotkał się z przyjaznym przyjęciem i poparciem. Ponad 
500 ogrodów skierowało do Sejmu, Senatu i Prezydenta 
uchwały i listy z poparciem dla ustawy. Można wobec 
tego przyjąć, że ustawa jest powszechnie popierana i ak-
ceptowana.

Co spowodowało, że ustawa o ROD spotkała się z takim 
przyjęciem? Przede wszystkim, to 16 lat walki o prawa 
i interesy ogrodów i działkowców, następnie to poży-
teczne zapisy w ustawie dla ogrodów i działkowców. 
Warto tu przywołać przynajmniej najważniejsze zapisy, 
które ustawa zawiera: bezpłatne korzystanie z gruntów; 
prawne zabezpieczenie istnienia ogrodów działkowych 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzen-
nego; utrzymywanie dotychczasowych praw władania 
gruntami przez Związek, a mianowicie użytkowanie 
zwykłe i użytkowanie wieczyste; stworzenie możliwości 
zakładania ogrodów działkowych na gruntach nabytych 
przez Związek – dzisiaj to chyba jedyna możliwość roz-
woju ogrodów; utrzymanie ogrodom działkowym statusu 
urządzeń użyteczności publicznej, utrzymanie statusu 
działki, jako świadczenia socjalnego Państwa; utrzymanie 
obowiązku gmin wobec ogrodów działkowych odnośnie 
doprowadzenia infrastruktury i komunikacji miejskiej do 
granic ogrodów; a także utrzymywanie porządku i czysto-
ści wokół ogrodów działkowych. Ważne jest też, że jeśli 
gmina zdecyduje się na przekazanie Związkowi terenu 
pod nowy ogród działkowy ma nadal obowiązek przed 
tym zmeliorować i zrekultywować ten grunt. Niezwykle 
ważne są nadal utrzymane zwolnienia podatkowe. Co 
prawda funkcjonują one od lat w stosunku do ogrodów 
i działkowców, tym niemniej nasze doświadczenia z 2002 
roku, wskazują jak łatwo takie uprawnienia stracić i ob-
ciążyć działkowców i ogrody podatkami przekreślając cel 
i sens ich tworzenia, z przeznaczeniem dla najbardziej 
potrzebujących, najbiedniejszych warstw społeczeństwa, 
a także przekreślając status tych ogrodów, jako urządzeń 
użyteczności publicznej w zamian zamieniając to wszyst-
ko, co istnieje od ponad 100 lat w skutki finansowe, które 
gmina może uzyskać, a że niewielkie, to nie takie ważne. 
Niezwykle ważnym, całkowicie nowym rozwiązaniem, 
w ustawie jest artykuł 24, który przenosi odpowiedzial-
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ność za błędne decyzje wywłaszczeniowe terenów z prze-
znaczeniem pod ogród działkowy na właścicieli gruntów 
tj. gminy i Skarb Państwa. Jest to niezwykle ważny zapis, 
gdy obecna sytuacja ogrodów działkowych objętych 
roszczeniami i dotychczasowa praktyka sądowa, admi-
nistracyjna, komornicza w stosunku do Związku może 
napawać trwogą i obawą o dalszą możliwość istnienia 
całego Polskiego Związku Działkowców. Dlatego też 
pozytywnie odnosimy się do artykułu przejściowego, 
który zapisy dotyczące roszczeń rozszerza na wszystkie 
niezakończone postępowania w sprawie roszczeń, z uwagi 
na lawinę roszczeń – słusznych i niesłusznych – praktykę 
wykupywania tych roszczeń przez ludzi bogatych za bez-
cen, za to z chęcią szybkiego dorobienia się na krzywdzie 
ludzkiej, w tym przypadku na krzywdzie działkowców 
nie licząc się z ludźmi i prawem. Doświadczenia Związku 
w przypadku ogrodu im. 23 Lutego w Poznaniu, które-
go obrona, a także działalność komornika, na szczęście 
zatrzymana w połowie przez Związek, kosztuje jednak 
Związek parę milionów złotych. To jest tylko jeden ogród, 
a takich ogrodów mamy już 261 i nadal przybywa.

Bardzo wysoko cenimy sobie zapisy w ustawie od-
noszące się do likwidacji ogrodów działkowych. Jakże 
umiejętnie i rozsądnie pogodzono interes ogrodów, dział-
kowców, tradycje ruchu ogrodnictwa działkowego, a także 
interes gmin i potrzebę rozwoju miast. Nie ma możliwo-
ści, aby Związek stanął na drodze rozwoju miast, gdyż 
w przypadku ogrodów działkowych ma zastosowanie 
również ustawa o celach publicznych. Ale nie ma rów-
nież możliwości, aby działkowców puszczono z torbami 
odbierając tereny bez odszkodowania, terenów ogrodu 
zastępczego, a w konsekwencji działki na nowych tere-
nach. W ten sposób pogodzono interesy gmin, Związku 
i działkowców.

Ustawa zobowiązała Związek do utworzenia Funduszu 
Rozwoju ROD, określiła źródła finansowania tego Fun-
duszu, w tym z dotacji z funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. Zobowiązała Ministra ds środowiska 
w porozumieniu z Ministrem ds finansów publicznych do 
wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania dotacji z tego funduszu.

W ustawie sporo miejsca jest dla pozycji i zadań PZD. 
Warto w tym miejscu przypomnieć, że PZD jest ogólno-
polską samodzielną i samorządną organizacją społeczną 
powołaną do reprezentowania i obrony praw i interesów 
swych członków wynikających z użytkowania działek 
w rodzinnych ogrodach działkowych. PZD jest niezależny 
w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawie. 
Samodzielność PZD podlega ochronie sądowej, Związek 
podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sadowym. Zapisy przejrzyste, zgodne z Konstytucją, 
demokratyczne, a dzisiaj są tak ostro zwalczane. To co 
ustawa nazywa samodzielnością i samorządnością wielu 
nazywa „Państwem w Państwie”. Jest to zaprzeczeniem 

haseł i całej filozofii Solidarności z lat 80- tych i póź-
niejszych.

W ustawie określono najważniejsze zadania Związku, 
jego strukturę, a także wskazano, jakie najważniejsze 
zasady winny być zapisane w statucie. Ustawa jest dobra 
i odpowiada potrzebom tak wielkiej organizacji spo-
łecznej, jaką jest PZD, organizacji dodajmy specyficz-
nej, której celem jest zakładanie ogrodów działkowych 
i władanie tymi gruntami, ale również rozwiązywanie 
społecznego zapotrzebowania na działki. Wreszcie ogrody 
działkowe w Polsce w ustawie określone zostały, jako 
rodzinne ogrody działkowe. Biorąc pod uwagę tradycje 
ogrodów, ich znaczenie dla rodziny, funkcje które one 
spełniają, zarówno dla rodziny, jak i społeczeństwa, jest 
to niezwykle trafne określenie akcentujące istotę ogrodów 
działkowych w naszym kraju.

Związek na dzień dzisiejszy wykonał wiele zapisów 
tej ustawy. Jest ona stosowana przez wszystkie struktury 
Związku, dostosowany został do wymagań ustawy do-
tychczasowy statut Związku, spełniony został tak ważny 
zapis jak poinformowanie gmin o wszystkich ogrodach 
istniejących na ich terenie. Dostosowane zostały do zmian 
wynikających z ustawy Regony i NIP-y, utworzony zo-
stał Fundusz Rozwoju ROD, utrzymano funkcje tego 
Funduszu we wszystkich ogniwach Związku, a więc 
w ogrodach, okręgowych zarządach i Krajowej Radzie 
i to niezależnie od siebie. Właścicielami i decydentami 
tego Funduszu są odpowiednio wszystkie organy zarzą-
dzające Związku, a więc zarządy ROD, okręgowe zarządy 
i Krajowa Rada PZD. Znaczy to, że wszystkie środki 
finansowe pozostają w ogrodzie, środki okręgowych 
zarządów przeznaczone są na wspomaganie inwestycji 
i modernizacji ogrodów w oddziale okręgowym, a środki 
finansowe na szczeblu krajowym przeznaczone są rów-
nież na rozwój i modernizację ogrodów w całej Polsce 
w postaci bezzwrotnych dotacji.

W tym miejscu warto dodać, że nadal istnieje i dobrze 
funkcjonuje odrębny Fundusz Samopomocowy PZD, 
który tworzony jest z części składek należnych okręgom 
i Krajowej Radzie. Środków na tym Funduszu przybywa 
i będzie on miał szczególne znaczenie w roku bieżącym 
i w latach następnych dla realizacji Otwartego i Długofa-
lowego Programu Rozwoju i Modernizacji ROD.

Podsumowując dotychczasowe działania we wdra-
żaniu ustawy należy wyraźnie stwierdzić, że ustawa ta 
została pozytywnie przyjęta przez wszystkie struktury 
Związku i działkowców i jest bardzo dobrze wdrażana 
również przez wszystkie struktury Związku. Znaczy 
to, że rozwiązania tam zawarte odpowiadają ogrodom 
i działkowcom.

Drodzy Działkowcy!
Z tym większym zdumieniem przyjęliśmy wystąpienia 

posłów PiS, zapowiadające z początkiem bieżącego roku 
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atak na Związek, na ogrody działkowe i działkowców, po-
przez zmianę ustawy, zmianę porządku prawnego, rozbicie 
Związku, w praktyce likwidację grodów działkowych, 
pozbawienie działkowców osłony związkowej i ustawo-
wej, doprowadzenie do opróżnienia terenów, które mają 
znaczenie komercyjne, ze Związku i działkowców.

Co proponują posłowie PiS? Nie ma w tej chwili pro-
jektu nowej ustawy, chociaż jest zapowiadany. Można 
oprzeć się tyko na artykułach prasowych. Wiodącym 
w tej sprawie, był i jest, artykuł w „Gazecie Prawnej” 
„Działkowcy dostaną ogródki na własność”, „Nie będzie 
powszechnego uwłaszczenia”. Główne tezy tego artykułu 
sprowadzają się do następujących stwierdzeń:
– wystąpienie z PZD, to warunek uzyskania prawa do 

dzierżawy lub wykupienia działki za 500- 800 zł.,
– potwierdzenie, że PiS wycofuje się z kontrowersyjnej 

ustawy o powszechnym uwłaszczeniu działkowców, 
zgłoszonej w poprzedniej kadencji do Sejmu,

– stwierdzenie, że posłowie lewicy, pod koniec kadencji 
Sejmu, uchwalili kontrowersyjną ustawę o ROD, która 
obciąża podatników wielomilionowymi odszkodowa-
niami w przypadku likwidacji ogrodów działowych 
i nakłada na samorządy obowiązek wyposażania ogro-
dów w infrastrukturę,

– stwierdzenie, że PZD potrafił przekonać działkowców, 
że kupno za 5% wartości terenów np. w Warszawie przy 
Metrze to dla nich zły interes,

– twierdzenie, że PZD kieruje się monopolistycznym 
interesem i tylko dba o to, aby nie pozbawić Związku 
przywilejów i ulg,

– wyrażenie satysfakcji, że pojawia się wreszcie szansa, 
by odblokować tereny pod inwestycje i znieść pań-
szczyznę na rzecz PZD,

– obiecywanie działkowcom ustawowych gwarancji do 
pielenia grządek,

– twierdzenie, że samorządy winny decydować o istnieniu 
ogrodów działkowych,

– zarzut, że Związek to „Państwo w Państwie”.
Kiedyś, jak wspominałem, w tezach Solidarności nazy-

wało się to samodzielność, samorządność, niezależność, 
demokracja. Dzisiaj wszystko, co nie jest kontrolowane 
przez jedynie słuszną partię, jest nie do zaakceptowania 
w IV Rzeczypospolitej.
– nareszcie zniesienie przywilejów finansowych dla ogro-

dów i działkowców,
– zagwarantowanie gminom wpływów z dzierżawy gruntów,
– rozbicie PZD poprzez przekazywanie gruntów na włas-

ność ogrodom, które wydzielą się z PZD,
– oddanie wszystkich decyzji o funkcjonowaniu ogrodów 

gminom,
– szczególną rolę spełnia prezes tzw. Ogólnopolskiego To-

warzystwa Ogrodów Działkowych. Nieważne, że jest to 
Towarzystwo bez ogrodów i bez członków. Ważne, że ma 
namaszczenie posłów PiS i, że jest przybudówką tej partii.

PZD zarzuca się różnego rodzaju związki z lewicą, wy-
pomina się niepopełnione czyny, jak grzech pierworodny 
traktuje się pochodzenie ogrodów działkowych, przypi-
sując im socjalistyczny rodowód. I nie ważna jest w tym 
wszystkim prawda, 180 lat rozwoju ogrodów w Polsce, 
rola i znaczenie ogrodów wtedy i dzisiaj, tradycje pol-
skiego ogrodnictwa działkowego i tradycje europejskiego 
ruchu ogrodnictwa działkowego, które są tożsame. Ważne, 
że tak jest wygodnie, że takie przedstawianie Związku 
i ogrodów służy założonym celom, likwidacji Związku, 
ogrodów i działek. Natomiast związanie tego Towarzy-
stwa Ogrodów z jedną partią i podporządkowanie tego 
Towarzystwa tej partii jest zaprzeczeniem wolności zrze-
szania się i niezależności organizacji pozarządowej.

Pozostaje realność propozycji posłów PiS. Dokonali-
śmy analizy różnych materiałów prasowych, opartych 
na wypowiedziach tych posłów. Ze zdumieniem, ale 
i smutkiem należy odnieść się do głoszonych propozycji. 
Przecież po analizie nie wyłania się żadna wizja przy-
szłych ogrodów działkowych, nie można wyprowadzić 
żadnych wniosków, co do zasad ich funkcjonowania. Nie-
które propozycje przeczą sobie wzajemnie. Wystąpienie 
ze Związku, aby móc uzyskać prawa dzierżawcy gminy 
i w ten sposób przez rok, dwa lub trzy dalej użytkować 
działkę bez osłony ustawy, trzeba uznać za zwykły szan-
taż w stosunku do działkowców. Natomiast wyłania się 
jeden widoczny cel, a właściwie dwa. Pierwszy to, zli-
kwidowanie i rozbicie PZD, jako masowej, samorządnej, 
samodzielnej i demokratycznej organizacji społecznej, 
od 16 lat skutecznie broniącej działkowców i ogrody 
przed wszelkimi atakami. Drugi cel – przejęcie terenów 
ogrodów działkowych wszędzie tam, gdzie stanowią one 
wartość handlową. Przy okazji pozbawi się działkowców 
wszelkich praw wynikających z ustawy, takich jak: od-
szkodowania, ogród zastępczy, prawo głosu w sprawach 
likwidacji, a działkowców z terenów roszczeniowych 
pozbawi się jakiejkolwiek ochrony prawnej.

Natomiast zaproponuje się im dzierżawę, wszelkiego 
rodzaju podatki – od nieruchomości, rolny lokalny – de-
cyzje o funkcjonowaniu ogrodów odda się urzędnikom 
w gminach, a działkowcy zostaną wasalami. Nie muszą 
się specjalnie martwić, nie będzie to trwało długo, na 
terenach cennych, jak w Warszawie, nie przekroczy to 
dwóch, trzech lat, a na terenach niepotrzebnych, które 
dzisiaj Związek utrzymuje jako tereny zielone zapomni 
się o nich, jak o niepotrzebnym kłopocie, a większość 
działkowców i tak sama odejdzie, gdyż nie podoła nało-
żonym obciążeniom.

Jeśli propozycje potraktować, jako realne, to jeszcze 
trzeba na nie spojrzeć poprzez koszty wykupu, koszty 
na rzecz gminy, urzędów i notariatów, poprzez plany 
zagospodarowania przestrzennego, których dzisiaj nie 
ma, a także poprzez możliwości finansowe samych dział-
kowców, aby podołać tym kosztom.
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Działkowcy żywo zareagowali na doniesienia prasowe. 
Świadczą o tym listy, stanowiska kierowane do gazet, po-
słów, klubów i Krajowej Rady też. Z listów tych wyłania 
się jedna wielka obawa o przyszłość ogrodów, posiadane 
prawa i przywileje. Działkowcy szerzej potrafią spojrzeć 
na problem własnych ogrodów działkowych, niż posłowie 
PiS. Z listów tych wyłania się również determinacja dział-
kowców, którzy chcą walczyć o ogrody, o swoje prawa 
i oczekują, że zadaniom tym sprostają także wszystkie 
struktury Związku.

Z przykrością trzeba stwierdzić, że niezbyt życzliwe 
są gazety, przede wszystkim gazety centralne, które nie 
zadają sobie trudu zbadania dogłębnie problematyki ogro-
dów działkowych, wysłuchania nie tylko propozycji poli-
tycznych władców, ale również ludzi, których ewentualne 
decyzje mogą dotknąć, a także „uszczęśliwić”. Więcej 
obiektywności obserwujemy w gazetach terenowych, 
może dlatego, że bliżej tam do ogrodów działkowych, 
a telefon nie jest jedyną formą komunikacji społecznej 
mediów z odbiorcami.

W tej sytuacji jawi się rola struktur Związku i dział-
kowców w obronie ogrodów działkowych. Podstawowym 
zadaniem wszystkich struktur Związku jest przedstawienie 
propozycji w zderzeniu z rzeczywistością działkowcom. 
To działkowiec jest odbiorcą wszelkich łask polityków, ale 
również skutków ich błędów, czy świadomych zamierzeń, 
zwłaszcza że ci politycy specjalnie nie ukrywają, że chcą 
zamienić prawo użytkowania działki chronione ustawą 
o rodzinnych ogrodach działkowych, na dzierżawę. Zatem 
działkowcy mają wyjść ze Związku tylko po to, aby podpi-
sać umowę dzierżawy i zacząć płacić podatki, pozbywając 
się wszelkich praw i przywilejów. Chodzi tu o to, żeby 
zabrać najbiedniejszym, jednemu milionowi rodzin, i dać 
gminom, a równocześnie głosić hasła, że chce się nieba 
przychylić tym wywłaszczanym i pozbawianym praw. 
Jedyną skuteczną naszą metodą jest mówienie prawdy 
wszędzie, gdzie jest to możliwe – na walnych zebraniach, 
na naradach, w naszych mediach. To działkowiec powinien 
zdecydować, co dla niego jest lepsze. Powinniśmy stworzyć 
mu tylko możliwości poprzez prawdziwe przedstawienie 
mu zamierzeń i obecnego stanu prawnego.

Przy tej okazji należy występować w obronie wszyst-
kich działaczy pracujących we wszystkich strukturach 
Związku, na których wyprowadza się atak i udowadnia, 
że są oni przyczyną wszelkiego zła i mają tylko na myśli 
swoje interesy. Jest to uwłaczające dla 100.000 ludzi 
pracujących w strukturach Związku i poza strukturami 
i kierujących się tylko dobrem ogrodów działkowych.

Szanowni Zebrani!
Przed nami wybory samorządowe, a może również 

i parlamentarne. Chciałbym skupić się głównie na wy-
borach samorządowych, gdyż współpraca z samorządami 
jest warunkiem nieraz istnienia, a zawsze powodzenia 

w działalności ogrodów działkowych. Ogrody istnieją 
w miastach, działkowcy są mieszkańcami tych miast 
i wszystko, co dzieje się w tej społeczności nie jest nam 
obce. Dotychczasowe doświadczenia Związku we współ-
pracy z samorządami są różne, jednak w zdecydowanej 
przewadze pozytywne. Wobec tego dzisiaj należałoby 
podjąć decyzje, co do udziału Związku w tegorocznych 
wyborach samorządowych. Dlatego należy wymienić 
problemy, które winny decydować o tym udziale. Przede 
wszystkim ogrody działkowe leżą na gruntach miejskich. 
Obecnie przestały obowiązywać plany zagospodarowania 
przestrzennego. Tworzone są miejscowe studia zagospo-
darowania przestrzennego, chcemy, żeby znalazły się 
nich również istniejące ogrody działkowe. Z sygnałów, 
jakie napływają z terenu, w wielu miastach tak właśnie 
jest, co stwierdzamy z dużym zadowoleniem. Natomiast, 
zwłaszcza w dużych aglomeracjach, ogrody działkowe 
nie pojawiają się w tych studiach. Przyczyny są różne. 
Najczęściej chodzi o grunty, które chce się przeznaczyć na 
inne cele, zwłaszcza komercyjne. Nie raz przyczyną jest 
też mała znajomość ogrodów działkowych, ich znaczenia 
dla działkowych rodzin, ale również dla mieszkańców 
miasta i samego miasta.

Najczęściej nie ma komu w samorządach reprezentować 
działkowej społeczności, przedstawić najważniejszych 
funkcji, które spełniają ogrody działkowe w mieście, re-
prezentować interesy działkowców, a także bronić ogrody 
i działkowców. Wydaje się, że to jedno wystarczyłoby, 
aby Związek miał swoich przedstawicieli w samorządach, 
wszędzie gdzie istnieją ogrody działkowe. Ale przecież 
jest wiele innych powodów, dla których warto walczyć 
o mandaty dla przedstawicieli Związku.

Ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności pub-
licznej, ale kto w samorządzie wie, co to znaczy, kto prze-
kłada to na rzeczywistą pomoc dla ogrodów działkowych? 
Działka jest świadczeniem socjalnym samorządu na rzecz 
mieszkańców, a jak to jest zapisane w programach tych 
samorządów, kto stara się przełożyć to na konkretne 
działania, nawet w dzisiejszych czasach, kiedy bieda 
i bezrobocie jest powszechne.

Ogrody działkowe są terenami zielonymi, powstałymi 
na najgorszych gruntach, często zdegradowanych. Kosz-
tem działania Związku, pracy i środków działkowców 
zostały one przywrócone społeczeństwu i są utrzymywane 
dalej przez działkowców. W ten sposób ogrody działkowe 
są metodą na przywracanie człowiekowi i przyrodzie te-
renów zdegradowanych. Są samorządy, gdzie znaczenie 
ogrodów, jako terenów zielonych, naprawdę się docenia, 
ale czy ma to przełożenie na pomoc finansową i rzeczową 
dla ogrodów, nawet według najskromniejszej zasady: 10% 
środków, które pochłaniają parki i skwery na utrzymanie 
ogrodów działkowych.

Ustawa zobowiązuje samorządy do doprowadzenia 
do ogrodów infrastruktury. Zapis dzisiaj kwestionują 
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przeciwnicy ogrodów działkowych, niektórzy politycy 
i ich partie. Kto ma przekonać samorządy, że miasto ma 
obowiązek doprowadzać infrastrukturę do wszystkich 
obiektów miejskich, a zwłaszcza do urządzeń użytecz-
ności publicznej, jakimi są ogrody działkowe.

Zwolnienia ogrodów od podatków i opłat od działal-
ności statutowej, a działkowców z wszelkich podatków 
i opłat z tytułu użytkowania działki, to przywileje i prawa 
działkowców. Jednak kwestionowane są one przez nie-
których polityków. Kto w samorządzie ma powiedzieć 
radnym, że działkowcami są emeryci, renciści, najniżej 
zarabiający pracownicy i bezrobotni, że działka to dla 
nich świadczenie socjalne Państwa, to kawałek przestrzeni 
na starość, to możliwość pomocy sobie samemu. Nie 
do pogodzenia jest tutaj płacenie podatków z uznaniem 
działki za formę pomocy socjalnej.

Ogrody działkowe wreszcie można i należy wyko-
rzystywać dla mieszkańców miast, jako tereny zielone, 
jako tereny rekreacyjne, jako miejsca wychowania dzieci 
i młodzieży, jako miejsca integracji pokoleniowej, jako 
miejsca integracji społecznej. O tym trzeba wiedzieć. 
To tylko niektóre z zadań, które powinni prezentować 
w samorządach radni działkowcy.

Możliwe, że to jest zbyt mało, aby posiadać własną repre-
zentację w samorządach, ale przecież nasi działacze związ-
kowi, szeregowi działkowcy, to często aktywni działacze 
samorządów, różnych organizacji społecznych i w końcu 
mieszkańcy miast. Ludzie ci maja duże doświadczenie 
i z powodzeniem mogą łączyć reprezentację działkowców 
z reprezentowaniem pozostałych mieszkańców miast.

Wszystko to wskazuje, że warto i trzeba ubiegać się 
o mandaty radnych, a tym samym o prawo do prezento-
wania w samorządach interesów działkowców i interesów 
mieszkańców miast. Pozostaje pytanie, jak to należy robić 
– samodzielnie, czy w koalicjach. Dotychczasowe doświad-
czenia wskazują, że członkowie naszego Związku są po-
strzegani przez różne partie polityczne, społeczne komitety 
wyborcze, ale przede wszystkim jako elektorat. Najczęściej 
kończy się to tym, że zainteresowanie mija po wyborach 
i objęciu mandatów. Nawet ci, którzy często weszli do 
samorządów dzięki działkowcom, zapominają że obiecali 
im reprezentować ich interesy, mało tego, że obiecali im 
walczyć o ich interesy. Dlatego należy dzisiaj zdecydować 
się na różne formy udziału Związku w wyborach samo-
rządowych. Będą miasta, w których Związek może samo-
dzielnie występować poprzez własny komitet wyborczy. 
Będą środowiska, gdzie powinien to zrobić w koalicjach 
z partiami i organizacjami przyjaznymi działkowcom. 
Powinien to również robić poprzez udział w tworzonych 
komitetach lokalnych, tam gdzie jest to najpewniejsza 
droga wprowadzenia działkowców do samorządów. Nie 
ma recepty, którą można przepisać w Krajowej Radzie, 
ani w okręgowych zarządach. Recepty, jak uczestniczyć 
w wyborach samorządowych przez Związek, należy pisać 

wszędzie, gdzie będziemy to czynić. Tym niemniej rola 
Krajowej Rady jest oczywista i powinna się sprowadzić do 
podjęcia jasnej decyzji, dania zielonego światła i zachęcenia 
wszystkie struktury i działaczy do przygotowania Związku 
do udziału w wyborach samorządowych.

Chodzi również o to, aby stworzyć warunki dające 
możliwość udziału w wyborach, poprzez wyłonienie 
najlepszych kandydatów posiadających odpowiednie 
kwalifikacje, dorobek społeczny, a może i polityczny, 
doświadczenie, a także uznanie i poparcie działkowej 
braci i pozostałych mieszkańców miast.

Uważam również, że przede wszystkim trzeba stawiać 
na społecznych działaczy Związku różnego szczebla, 
sięgać po nieodkryte talenty, sięgać również do ludzi 
młodych. Natomiast ze względu na możliwości pełnego 
zaangażowania się w trudną działalność radnego należy 
sięgać do ludzi mających czas i duże doświadczenie.

Ogromna rola przypada tutaj okręgowym zarządom, ko-
legiom prezesów, delegaturom, wreszcie zarządom ROD.

Naszym kandydatom należy udzielić poparcia, ale rów-
nież stworzyć warunki kontaktu z działkowcami, w domach 
działkowca, na terenie ogrodów działkowych z wykorzy-
staniem wszystkich możliwości istniejących w ogrodach.

Niezwykle ważnym jest, aby Związek w wyborach 
samorządowych zaprezentował program, w którym bę-
dzie uwzględniona problematyka Związku, ogrodów 
i działkowców, ale również problematyka społeczności 
miast i samych miast.

Nie są nam obojętne warunki wychowania dzieci i mło-
dzieży, ich wypoczynku, spędzania wakacji i ferii świą-
tecznych. Bliskie są nam problemy zdrowotne, wszyscy 
doświadczamy tego na co dzień. Bezrobocie i bezdom-
ność wkracza na tereny ogrodów działkowych. Bieda 
i ubóstwo powoduje, że wielu ludzi ma kłopoty z uprawą 
działek. Niezwykle groźnym zjawiskiem społecznym jest 
całkowita niewiara wielu ludzi, często całych rodzin, we 
własne siły i możliwości. Często nawet działka pracow-
nicza nie jest postrzegana, jako możliwość uzupełnienia 
budżetów domowych i poprawienia w ten sposób losu 
swoich dzieci. Pogarsza się bezpieczeństwo w miastach 
i na osiedlach, ale również w ogrodach działkowych. 
Działkowcy aktywizują się, organizują, nawiązują kontak-
ty, aby poprawić to bezpieczeństwo w ogrodach. A w mia-
stach? I tak można by wymienić wiele problemów, które 
są nam wszystkim bliskie, jako mieszkańcom miast. I to 
powinny być również problemy, z którymi powinniśmy 
iść do wyborów samorządowych.

Wszystko to wyraźnie udowadnia, że ogrody działko-
we są integralną częścią miasta, a działkowcy integralną 
częścią społeczności miejskiej.

Szanowni zebrani!
W tej sytuacji należy określić priorytety do dalszej 

działalności Związku na najbliższy okres. Analiza obecnej 
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sytuacji wskazuje na potrzebę ponownego rozpatrzenia 
działań Związku w bieżącym roku. Realizując ustawę skró-
ciliśmy o 1 miesiąc kadencję władz rodzinnych ogrodów 
działkowych. Na walnych zebraniach, które odbędą się 
w br. wybrane zostaną nowe władze ogrodów i delegaci na 
okręgowe zjazdy. Przyjęte zostaną programy działania na 
następną kadencję. Mamy nadzieję, że w każdym ogrodzie 
działkowym przyjęty zostanie również program rozwoju 
i modernizacji, zgodnie z uchwałą poprzedniego zebrania 
Krajowej Rady i że każdy ogród, deklarując środki i pracę 
na realizację tego programu, będzie mógł skorzystać z po-
mocy Krajowej Rady i okręgowego zarządu.

Zdecydowaliśmy, że do 11 czerwca odbędą się okręgowe 
zjazdy, na których wybrane zostaną nowe władze i delegaci 
na Krajowy Zjazd, a także uchwalone zostaną programy 
na nową kadencję. W ten sposób kadencja okręgów uległa 
skróceniu o 1 rok. Zdecydowaliśmy wreszcie o skróceniu 
kadencji władz krajowych Związku, również o 1 rok, odby-
ciu Krajowego Zjazdu do połowy lipca, uchwaleniu nowego 
statutu i programu oraz wyboru nowych władz krajowych.

Jeżeli ocenę sytuacji Związku wyprowadzić przede 
wszystkim z nowych propozycji PiS, aktywności i bez-
względności tej partii, jej posłów, wówczas należy założyć 
inny scenariusz na najbliższy okres, a mianowicie:
– zakończyć pracę nad projektem statutu PZD i przepro-

wadzić szeroką konsultację tego dokumentu,
– przyjąć projekt statutu na następnym zebraniu Krajowej 

Rady po konsultacji,
– podjąć decyzję o Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe, 

którego zadaniem będzie uchwalenie nowego statutu,
– ustalić termin zjazdu na przełom marzec-kwiecień,
– ustalić zasady wyboru delegatów na Nadzwyczajny 

Krajowy Zjazd,
– odbyć Nadzwyczajny Zjazd, uchwalić statut oraz okre-

ślić sytuację Związku i ustalić priorytety dla działalno-
ści w przyszłości Związku i ogrodów działkowych,

– dokonać rejestracji Związku w Krajowym Rejestrze 
Sadowym,

– w następnym roku odbyć okręgowe zjazdy w normal-
nym terminie według nowego statutu,

– w następnym roku odbyć Krajowy Zjazd zwyczajny 
w normalnym terminie według nowego statutu,
Obydwa scenariusze są możliwe do realizacji, obydwa 

są sensowne, zgodne z nową ustawą i statutem PZD. 
W wyborze musimy kierować się dobrem i przyszłością 
ogrodów działkowych i interesem Związku. Wybór należy 
do Krajowej Rady dzisiaj lub w najbliższym czasie.

Szanowni Zebrani!
Sytuacja Związku, ogrodów i działkowców wymaga 

pełnej integracji ogrodów i działkowców, wszystkich jego 
struktur, aktywnej postawy wszystkich, którzy cenią ruch 
ogrodnictwa w naszym kraju.

Zadaniem naszym jest szukanie i pozyskiwanie przy-
jaciół politycznych i społecznych, uznania i poparcia ze 
strony społeczeństwa.

Szczególnie ważne jest dotarcie do wszystkich dział-
kowców z pełną wiedzą odnośnie propozycji PiS i infor-
macją na temat celowości podejmowanych przez Związek 
działań. Wymaga to pełnej aktywności wszystkich struk-
tur i wszystkich działkowców, na wszystkich polach dzia-
łania Związku: w promocji, obronie, zagospodarowaniu 
i modernizacji, w propagowaniu wiedzy, w docieraniu do 
społeczeństwa, w rozwijaniu działalności na rzecz spo-
łeczności lokalnych, w dokumentowaniu sensu istnienia 
i rozwoju ogrodów działkowych w naszym kraju.

Zagrożenie jest realne, gdyż poprzez uchwalenie usta-
wy w poprzedniej kadencji Sejmu podważone zostały 
jedynie słuszne poglądy na Polski Związek Działkowców 
i ruch ogrodnictwa działkowego. Nieważne, że było 
to korzystne dla działkowców rozwiązanie, ważne, że 
naruszone zostało przekonanie o jedynie słusznych po-
glądach, pomysłach i działaniach. Skąd my to znamy, 
zwłaszcza działkowcy, a podobno żyjemy w państwie 
prawa i sprawiedliwości.

3. Wystąpienia w dyskusji

1) Wystąpienia wygłoszone

Michał Krawczyk – Wiceprezes OZ Śląskiego PZD w Katowicach

Szanowni Państwo
Po uprawomocnieniu się ustawy o ROD, posłowie 

PiS skrytykowali naszą ustawę i stwierdzili, że usta-
wę tę zaskarżą do Trybunału Konstytucyjnego. Takie 
samo było ich stanowisko przed uchwaleniem ustawy. 

W naszym okręgu, po analizie sytuacji, przyjęliśmy 
Stanowisko o zwróceniu się do Krajowej Rady PZD 
o uchwalenie w trybie pilnym statutu PZD i zarejestro-
wanie Polskiego Związku Działkowców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. Dlatego wnioskuję o utrzymanie 
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normalnej kadencji władz okręgowych i krajowych, 
a więc uchylenie uchwały o skróceniu kadencji organów 

Związku i skoncentrowanie się przede wszystkim na 
uchwaleniu statutu PZD.

Marian Gradzik – Prezes ROD „1 Maja –Wolność” w Częstochowie

Szanowny Panie Prezesie
Szanowni Członkowie Krajowej Rady PZD
Szanowni Goście

Pozwólcie, że jako prezes ROD „l Maja-Wolności” 
w Częstochowie, podzielę się z Wami poglądami naszego 
środowiska działkowego, ze szczególnym uwzględnie-
niem ogrodu, w którym od 6-ciu lat prezesuję.

Oceniając obecną sytuacje w kraju i kolejne zakusy PIS-
-u, dotyczące ogrodów działkowych oraz przygotowywa-
nej przez nich nowej ustawy działkowej stwierdzamy, że 
po raz kolejny obiecuje się działkowiczom „atrakcyjny” 
wykup działek, nie podając dodatkowych kosztów z tym 
związanych. Trudno nie zauważyć, że powielane przez 
nich materiały są mało obiektywne i uwypuklają swoje 
stanowisko, traktując wybiórczo opinie działkowiczów. 
Wszystkie te piękne i zachęcające słowa autorów arty-
kułów w prasie oraz w internecie, nie biorą pod uwagę 
historii ogrodów działkowych w Polsce i włożonego w ich 
tworzenie trudu działkowiczów. Ukrywają prawdziwy cel, 
którym jest zdobycie atrakcyjnych gruntów w miastach 
i dalszy nimi obrót. Informacje te docierają do naszych 
działkowiczów i na bieżąco są wyjaśniane przez zarządy 
ogrodów i Okręgowy Zarząd PZD na spotkaniach z dział-
kowiczami i aktywem działkowym.

Pomimo, iż prawie wszyscy działkowcy otrzymali tekst 
ustawy dotyczący Rodzinnych Ogrodów Działkowych, to 
można śmiało stwierdzić, że nie wszyscy są dogłębnie za-
interesowani ich treścią, bądź nie przykładają uwagi do

Korzyści, jakie im działkowcom daje ta ustawa. Dlatego 
też, należałoby powołać lektorów znających od strony 
merytorycznej i prawnej „Ustawę o ROD”, którzy mo-
gliby na zorganizowanych szkoleniach, bądź zebraniach 
działkowców lub aktywu wyjaśniać cele i założenia naszej 
Ustawy oraz propozycji PiS-u i rozwiewać wątpliwości 
z nią związane. Działania takie zaowocują gruntowniejszą 
znajomością naszej ustawy oraz zagrożeń, jakie przynosi 
proponowana przez PiS ustawa. W dalszym ciągu trzeba 
monitorować prasę i nie zostawać dłużnym na ukazujące 
się artykuły w prasie. Wskazane byłoby, aby nasi praw-
nicy bądź specjaliści w tej dziedzinie pisali odpowiedzi 
na te ukazujące się informacje prasowe.

Z moich obserwacji wynika, że działkowcy bardzo 
łakną informacji dotyczących ogrodów i dalszych ich lo-
sów. Obawiają się utraty z takim trudem wypracowanego 
majątku ogrodowego. Stwierdzamy, że kierunki działań 
Krajowej Rady PZD i okręgowych zarządów w obronie 
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych są w pełni 
popierane przez naszych działkowców. Również kieru-

nek modernizacji infrastruktury na ogrodach jest godny 
polecenia, co w naszym ogrodzie ma miejsce. Od sześciu 
lat modernizujemy, doposażmy i podnosimy wartość 
naszego majątku ogrodowego, czego efektem jest piękna 
świetlica i biuro ogrodu, które wykorzystują nie tylko 
nasi działkowcy lecz również środowisko lokalne. Wia-
domo, że ogród tętniący życiem, o bogatej infrastrukturze 
przynosi zadowolenie działkowcom, którzy mocno wiążą 
się ze swoim środowiskiem i niełatwo ulegną propozy-
cjom oferowanym im przez PiS. Aby w dalszym ciągu 
umacniać ogrody, dobrze byłoby mieć szersze poparcie 
w samorządach terytorialnych.

Bazując na przykładzie naszego Okręgu częstochow-
skiego, w którym nasz Prezes Okręgu Pan Andrzej Wosik 
jest jedynym radnym samorządu, reprezentującym inte-
resy naszych ogrodów, dla jego aktywnego działania na 
rzecz ogrodów, wskazane byłoby, aby do samorządów 
dostała się większa liczba działkowców.

Apelujemy do Krajowej Rady o poparcie i stworzenie 
warunków w nadchodzących wyborach samorządowych 
we wskazanych i wybranych przez Krajową Radę PZD 
partiach zapewnienia większej liczby miejsc dla dział-
kowców na listach wyborczych.

Chciałbym dodać, że przy naszym ogrodzie utworzyli-
śmy Środowiskowe Koło Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów dla działkowców, którzy będą współpracować z naszą 
Komisją Polityki Społecznej oraz Zarządem Ogrodu, co 
pozwoli zwiększyć aktywność naszych działkowców 
seniorów, a zarazem zapewnić poparcie kandydatom 
– działkowcom naszego okręgu częstochowskiego w wy-
borach samorządowych.

W nawiązaniu do założeń do nowego statutu PZD, 
należy stwierdzić, że proponowane założenia statutowe 
są akceptowane przez działkowców. Nasze zastrzeże-
nia budzi jedynie założenie dotyczące statusu członków 
wspierających, udzielających ogrodowi lub Związkowi 
pomocy materialno-finansowej, za którymi mogłyby się 
kryć nadużycia finansowe.

Bardziej wskazana byłaby pomoc rzeczowa dla ogrodu 
np. w naszym ogrodzie osoba wspierająca przygotowuje 
dla naszych dzieci na Dzień Dziecka paczki ze słodycza-
mi w ilości zgłoszonej przez ogród, a nie daje nam na 
ten cel pieniędzy. Wątpliwości budzą również założenia 
dotyczące nabywania i utraty członkostwa związku przez 
działkowców. Zdaniem działkowców należy w nowym 
statucie, jasno i bez zawiłych „kruczków” prawnych 
określić utratę działki i członkostwa, tak aby było to 
zrozumiałe dla każdego działkowca.
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Anna Tomaszewska – członek OZ Toruńsko – Włocławskiego

Szanowni Państwo
„Działkowcy dostaną ogródki na własność, Projekt 

ustawy w styczniu w sejmie” – informują tytuły prasowe 
w różnych gazetach.

„Wystąpienie z Polskiego Związku Działkowców da 
prawo do dzierżawienia ogródka za niewielkie pieniądze” 
– czytamy w artykule Magdaleny Wojtuch w „Gaze-
cie Prawnej”(styczeń 2006). „Prawo i Sprawiedliwość 
jeszcze raz chce uderzyć w państwo w państwie, jakim 
dla partii Jarosława Kaczyńskiego jest wspierany przez 
lewicę Polski Związek Działkowców”. Można też wyczy-
tać z artykułów prasowych, że PiS wycofuje się z kon-
trowersyjnego projektu powszechnego uwłaszczenia, 
nawołuje do wystąpienia z PZD i tworzenia lokalnych 
wspólnot współpracujących z lokalnymi samorządami, 
że o istnieniu ogródków muszą decydować gminy, a nie 
prezes w stolicy.

Jest tu kilka niejasności i kłamliwych stwierdzeń.
Otóż w imieniu działkowców Okręgu Toruńsko – Włoc-

ławskiego i Prezydium Okręgu stwierdzam, że aktualny 
stan prawny zawarty w ustawie o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych, uchwalonej przez Sejm poprzedniej ka-
dencji i przyjęty z zadowoleniem przez działkowców, 
służy dobru niezamożnych obywateli naszego kraju, 
zabezpiecza dorobek ich życia. Skoro ustawa sprawdzona 
była przez prawników z prawej i lewej strony politycz-
nej, podpisana przez Prezydenta RP i uchwalona przez 
najwyższy organ w państwie prawa, zgodna z Konsty-
tucją Rzeczypospolitej Polskiej, to nie powinna budzić 
niezdrowych emocji przez nieliczną grupę posłów PiS 
z posłem Tomaszem Markowskim i również nielicznych 
(około 1000 osób) zdegustowanych działkowców, którym 
marzy się całkowita samowola w ogrodach. Jak się ma ta 
ilość do około 1 mln działkowców zrzeszonych w PZD, 
nie potrzeba chyba przekonywać. Jednak w naszym pań-
stwie nie ilość często decyduje, ale krzykliwość jednostek 
i dostęp do mediów.

To nie prezes Kondracki decyduje o funkcjonowaniu 
ogrodu we Włocławku, Toruniu czy Grudziądzu, ale 
rodziny ogrodowe, działające w oparciu o ustawę o Ro-
dzinnych Ogrodach Działkowych, wyposażone w Statut 
PZD i Regulamin. Na walnych zebraniach, w poszczegól-
nych ogrodach wybiera się społecznie pracujący Zarząd, 
Komisję Rozjemczą, Komisję Rewizyjną upoważnioną do 
kontroli finansowej Zarządu ogrodu, ustala się dodatkowe 
opłaty na funkcjonowanie ogrodu, planuje inwestycje. To 
my decydujemy na co przeznaczymy nasze pieniądze. 
Niektórzy zarzucają nam, że płacimy Warszawie haracz 
– 300 metrowa działka to roczna opłata 36 zł, z czego 
w ogrodzie zostaje 23,40 zł. Krajowa Rada i Okręg za-
pewniają nam pomoc prawną i finansową – np. dofinan-
sowanie inwestycji. Warto wiedzieć, że tylko w 2005 roku 

54 ogrody z naszego Okręgu czyli 1/4 ogrodów otrzymały 
pieniądze, niebagatelną sumę ponad 150 tys. zł na usu-
nięcie skutków powodzi i modernizację ogrodu. Żaden 
urzędnik z Warszawy nie ingeruje w nasze sprawy.

Ustawa o ROD gwarantuje nam prawo do spokojnego 
gospodarowania na swoim poletku, umożliwia przekazy-
wanie działki dzieciom i wnukom; chroni przed zakusami 
lokalnych samorządów, by przejąć ziemię pod inwesty-
cje i intratnie ją sprzedać. Mamy gwarancję, że w razie 
przekazania ogrodu na potrzeby lokalnych inwestycji, 
dostaniemy realne odszkodowanie.

„Pojawia się wreszcie szansa, by odblokować tereny 
pod inwestycje i nowe mieszkania i uwolnić się od pań-
szczyzny na rzecz PZD” – czytamy w artykule p. Magda-
leny Wojtuch i nareszcie wiemy o co chodzi. Oczywiście 
o pieniądze i zagrabienie naszych działek w majestacie 
prawa. Dlatego nie dziwi nas już maniacki upór posłów 
PiS, którzy chcą na siłę uszczęśliwić działkowców rze-
komym uwłaszczeniem, czy wydzierżawieniem terenu. 
Główny cel – to zniszczenie struktur PZD i późniejsza 
łatwość przejmowania intratnych terenów działkowych, 
szczególnie w dużych miastach. Mamy już dość przykła-
dów bezmyślnego niszczenia zakładów pracy, PGR–ów, 
spółdzielni, jako rzekomych reliktów przeszłości. To jakaś 
maniakalna obsesja. Jeśli potem, gdy uchwalona zostanie 
ustawa autorstwa posłów z PiS, utrzymamy swoje działki 
gdzieś na obrzeżach miasta, to przyjdzie nam płacić do 
gmin haracz za ziemię, altany, może za powietrze.

Znowu prawnie zagrabi się majątek wypracowany przez 
wiele pokoleń działkowców zrzeszonych w PZD. Ten 
związek my stworzyliśmy, a prezes Kondracki jest tylko 
naszym przedstawicielem, który stara się skutecznie 
bronić naszych interesów. To, że grupa około tysiąca 
osób, która wystąpiła z PZD (ciekawe na jakich zasa-
dach, przecież powinni pozostawić ziemię do dyspozycji 
naszego Związku, zabrać altany i nasadzenia i ulokować 
się na prywatnych parcelach, które można kupić płacąc 
rynkową cenę) pomaga posłom PiS pisać nową ustawę 
o ogrodach, jest skandalem. Nas, członków PZD z ro-
dzinami jest przeszło milion i to nasz głos powinien się 
liczyć. W tej chwili jest mroźna zima i tzw. martwy sezon 
na działkach i być może dlatego PiS właśnie teraz szykuje 
tę swoją kontrowersyjną ustawę, by, tak jak w ubiegłym 
roku, zaskoczyć działkowców PZD.

W takiej sytuacji konieczne są spotkania z prezesami 
ogrodów, posłami i dziennikarzami. Wskazane jest reago-
wanie na wszelkie, oczerniające nasz związek, artykuły. 
Jesteśmy oburzeni i protestujemy przeciwko nazwaniu 
nas mafią, czyli organizacją przestępczą, przez redak-
tora „Faktu” w artykule „Koniec mafii działkowej”. Nie 
jesteśmy przestępcami, dbamy o środowisko, a nasze 
rośliny produkują więcej tlenu potrzebnego nam do ży-
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cia (również dla redaktora artykułu w „Fakcie”), niż 
wydeptane trawniki osiedlowe. Przynależność do PZD 
to nasz wybór i niezaprzeczalne prawo do swobodnego 
zrzeszania się, co gwarantuje nam Konstytucja RP art. 
21, 58, 74. Przecież każdy ma swobodę wyboru, może 
wystąpić z PZD, zostawić działkę i kupić sobie inną, po 
cenie wolnorynkowej. Uszczęśliwianie nas na siłę nie ma 
sensu. Czy to źle, że mamy poczucie własnej tożsamości, 
a krajowe, okręgowe i ogrodowe dożynki pokazują naszą 
jedność i zaangażowanie. Utrzymujemy się z własnych 
składek, państwo do nas nie dokłada i nie powinno kłaść 
ręki na naszym dorobku, często wielopokoleniowym, np. 
w przyszłym roku (2007) najstarszy ogród w Grudziądzu 
ROD „Kąpiele Słoneczne” obchodzić będzie 110 lecie 
istnienia.

Trzeba nadal głośno protestować we wszystkich me-
diach, przekonywać do naszych racji posłów, naszych 
reprezentantów w Sejmie. W naszym okręgu organizo-
wane są spotkania z prezesami ogrodów: w Grudziądzu 
5; w Toruniu 4; we Włocławku 2; w Chełmnie 1. Odbyło 
się spotkanie z posłem SLD panem Krystianem Łucza-
kiem; w najbliższym czasie będzie z posłem Samoobrony 
panem Waldemarem Nowakowskim; zaproszenia otrzy-
mali inni posłowie z PSL, Samoobrony, SLD naszego 
okręgu. Wszystkim serdecznie dziękujemy i prosimy 
o wsparcie. Dziękujemy redaktorowi Ryszardowi Jawor-
skiemu za rzeczowy, obiektywny artykuł „Komu wadzi 

ogórek?” z podtytułem: „Krótka historia wojny szczypior-
kowej 1989-2006 na ziemiach polskich ze szczególnym 
uwzględnieniem Pomorza i Kujaw”, który pozwoliłam 
sobie skserować, by przekazać Państwu. Czytamy tam 
między innymi:

PZD to jedno z ostatnich działających ogniw wspólno-
towych, które oparły się nowej fali atomizacji Polaków, 
zachowały swe więzi, czyniąc dla budowy społeczeństwa 
obywatelskiego więcej niż wszystkie deklaracje polity-
ków III RP razem wzięte.

Państwo prawa nie może tolerować bezprawia propa-
gowanego przez niedużą grupę polityków, którym marzy 
się IV RP.

Rozumiemy, że być może działkowcy są konkurencją 
dla rodzimego przemysłu, bo hodują u siebie zdrową 
żywność i przez to nie kupują skażonych buraczków czy 
marchewki w sklepach. Może posłowie PiS, w trosce 
o nadwątlony budżet państwa, zechcą obciążyć jeszcze 
działkowców w znienawidzonym przez nich Związku 
PZD, podatkiem VAT od każdego zebranego, ogórka, 
pomidora Dopiero byłyby dochody. Można by powołać 
dodatkowych inspektorów, którzy by obliczali plony 
działkowców – stworzono by dodatkowe etaty, zmniej-
szono by bezrobocie. Dość tych absurdów, bo istnieje 
obawa, że niektórzy politycy PiS potraktują to serio 
i zaczną pracować nad nową ustawą o podatku VAT od 
marchewki wyhodowanej na działce PZD.

Olgierd Kownacki – Zastępca Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, Prezes ROD, 
Przewodniczący Kolegium Prezesów w Kołobrzegu

Szanowni Państwo
Chciałem przedstawić w swoim wystąpieniu, co uda-

ło się mnie wykonać, jako członkowi Związku. Muszę 
stwierdzić, że po wydrukowaniu artykułu w gazecie 
Fakty poczułem się obrażony przez tą gazetę, bowiem 
gazeta nazwała Związek mafią. Wysłałem skargę do 
Redaktora Naczelnego tej gazety, że obraża nie tylko 
kierownictwo Związku, ale milion działkowych rodzin. 
Jestem przekonany, że ani przeproszenia, ani sprosto-
wania nie otrzymam. Uważam, że każdy działkowiec 
po usłyszeniu w radiu lub telewizji lub po przeczytaniu 
w gazecie tego typu anonsów powinien natychmiast 
zareagować. Nie można pozostawać biernym. Reakcja 
pojedynczego działkowca, to zdecydowanie za mało. Jako 
Prezes Ogrodu zwołałem zebranie mojego zarządu ROD, 
określiłem zasady postępowania w rozmowach z dział-
kowcami na tematy poruszone w tym artykule. Trzeba 
bowiem członkom zarządu ogrodów wyjaśniać, jak mają 
reagować i jak wyjaśniać ten artykuł działkowcom. Jest 
to bardzo ważne.

Również jako Prezes Kolegium Prezesów w Kołobrzegu 
odbyłem naradę z 10 prezesami ogrodów, zapoznałem 
ich z sytuacją Związku i nakreśliłem zadania w nadcho-

dzących wyborach samorządowych. Ustaliliśmy kilka 
kierunków działania, a mianowicie:
– przeprowadzenie rozmów z posłami PiS z Kołobrzegu, 

bowiem chcielibyśmy się spotkać, przedstawić uwagi 
do starego ubiegłorocznego projektu ich ustawy, a także 
przedstawić nasze stanowisko do polityki prowadzonej 
przez posłów PiS w stosunku do naszej ustawy o ROD. 
W tej sprawie zwróciliśmy się pisemnie. Reakcja by-
ła natychmiastowa, że oczekują na przybycie naszej 
delegacji.

– postanowiliśmy również doprowadzić do spotkania 
z posłem z OP, ale dopiero po zapoznaniu się z ewen-
tualnym projektem ustawy PiS,

– przeprowadziliśmy również rozmowy w sprawie 
umieszczenia naszych kandydatów na radnych, na li-
stach lewicy.
Realizując powyższe ustalenia odbyłem spotkanie 

z posłem PiS-u. Przedstawiłem mu nasze zastrzeżenia, 
wręczyłem naszą ustawę o ROD, poinformowałem, że 
ustawę tę poparło 98% działkowców kołobrzeskich, po-
kazałem Gazetę Prawną, w której znajduje się artykuł, że 
w styczniu PiS ma złożyć projekt nowej ustawy w sprawie 
ogrodów działkowych. Poseł był zaskoczony i stwierdził, 
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że nie wie, że rodzi się taki projekt ustawy wśród po-
słów PiS. Poseł powiedział nam, że dokona rozpoznania 
tej sprawy i jeśli taki projekt jest przygotowywany, to 
przedstawi nam go.

Dotarłem również do kierownictwa SLD i wysondo-
wałem, że istnieje możliwość zamieszczenia 3-4 na-
szych kandydatów na radnych do gminy na liście lewicy 
oraz l kandydata na liście do rady miasta. Uczestniczyłem 

także w 2 zebraniach rejonowych z prezesami ogrodów 
działkowych, na których wyjaśniałem sytuację Związku, 
ogrodów i działkowców.

Na pewno moja praca to kropla wody w morzu, ale jeśli 
każdy działacz Związku dorzuci jeszcze taka kropelkę, 
to może zebrać się tyle wody, która ostudzi głowy nie-
których posłów.

Krystyna Stachowiak – Prezes ROD im. Marcinkowskiego w Poznaniu

Szanowni Państwo
Jako prezes ROD im K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 

a równocześnie Wiceprzewodnicząca Kolegium Prezesów 
ROD dzielnicy Poznań Jeżyce, jestem zaniepokojona 
zamiarami PiS-u w sprawie likwidacji Polskiego Związ-
ku Działkowców i uwłaszczeniem działkowców. Ogród 
mój ma powierzchnię ponad 11 hektarów, na których 
znajduje się 300 działek. Ogród jest wpisany do księgi 
wieczystej jako użytkownik zwykły. Ten zapis w przy-
padku wprowadzenia zamierzeń PiS-u, nie pozwoliłby na 
uwłaszczenie działkowców, a jedynie na dzierżawę, co 
w konsekwencji jest jednoznaczne z likwidacją ogrodu. 
Takie działanie pozbawi dorobku nawet kilku pokoleń 
pracujących na swoich działkach. Dlatego działkowcy 
na moim ogrodzie są przeciwni uwłaszczeniu propono-
wanemu przez PiS.

Na terenie działania naszego Kolegium Prezesów ma-
my łącznie 34 ROD o powierzchni ponad 261 hektarów, 
na których znajduje się ponad 5 900 działek. Do księgi 
wieczystej wpisano tylko 2 ogrody, jako użytkownika 
wieczystego, dalszych 8 ogrodów wpisano jako użyt-
kownika zwykłego. Większość tj. 24 ogrody nie są uwi-
docznione w księgach wieczystych, z czego jeszcze 15 
ogrodów jest zagrożona roszczeniami osób fizycznych, 
prawnych i związków wyznaniowych. W tej ilości mamy 
też 2 ogrody położone na terenach wojskowych.

Jak z powyższego wynika, wprowadzenie zamierzeń 
PiS spowoduje pozbawienie prawie 5000 działkowców 
prawa do działki i nawet odszkodowania, gdyż częściowo 
tereny dzisiejszych ROD zostałyby zwrócone właścicie-

lom a resztę przejmie miasto. Działkowcom pozostaje 
tylko dzierżawa, a przy likwidacji brak odszkodowania.

Zarządy ROD wspólnie z OZ PZD zabiegają o unor-
mowanie statusu prawnego gruntów.

Prezydent Miasta Poznania nie podejmuje decyzji 
o przekazywaniu gruntów ROD w wieczyste użytkowa-
nie, gdyż nie jest jeszcze opracowany plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta. Przedstawiciele Zarządu 
ROD i OZ PZD spotykają się z radnymi miasta, posłami 
i przedstawicielami różnych instytucji, aby przyspieszyć 
uregulowanie prawne gruntów.

W najbliższym czasie uzgadniamy spotkanie z posłanką 
PiS p. Stryjńską i posłem PO – W. Dzikowskim. Na tych 
spotkaniach chcemy przedstawić zagrożenia i skutki dla 
działkowców, jakie wynikają z propozycji PiS-u.

Ponadto w dniu 4 lutego 2006 r. przewidziane jest ple-
narne posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pozna-
niu, na które oprócz działkowców zaproszono radnych, 
posłów, prezydenta m. Poznania, Wojewodę, Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego. Chcemy przekazać nasze 
obawy jakie wynikają z zamierzeń PiS-u.

Poprzez spotkania w siedzibach poselskich będziemy 
przedstawiać nasze obawy i apelować o powstrzymanie 
się z tymi zamierzeniami. W prasie lokalnej będziemy 
rozmawiać na te tematy.

Oprócz tych działań należałoby jeszcze nasze argumen-
ty i obawy przedstawić w ogólnopolskich środkach maso-
wego przekazu. Wydaje się nam, że w Gazecie Prawnej, 
jako prasie centralnej, opublikowany artykuł nie został 
z naszej strony w tej gazecie spolemizowany.

Czesław Łukasiewicz – Prezes ROD im. Czechowicza w Lublinie

Szanowni Państwo
Skoncentruję się na referacie, który zawiera wszystko, 

co nas interesuje. Muszę stwierdzić, że działkowcy żywo 
interesują się tym, co dzieje się wokół Związku. Duże za-
niepokojenie budzi przygotowywany projekt ustawy przez 
PiS. Rozmawiałem z rzecznikiem PiS, który stwierdził, 
że jeśliby za tobą chodzili, to należałoby coś zrobić. Na-
szym zdaniem chodzi głównie o zmniejszenie roli Prezesa 
Związku, Krajowej Rady PZD, bo są to ciała za bardzo 

aktywne. Dlatego uważam, że w ogrodach powinniśmy 
wywołać jednoznaczne stanowisko w stosunku do PiS 
– u oraz wziąć w obronę Prezesa Związku i Krajową Ra-
dę. Na naszym terenie odbyliśmy spotkania w rejonach. 
Działkowcy bardzo wysoko oceniają działania Prezesa 
i Związku, za to, że ustawa o ROD bardzo szybko dotarła 
do ogrodów i działkowców wraz komentarzem.

U nas także ukazał się niekorzystny artykuł, na który 
Prezes Okręgu zareagował. Jak do tej pory odpowiedź nie 
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została zamieszczona. Spotykamy się także z posłami, 
którzy z uznaniem podchodzą do ogrodnictwa działko-

wego. Działania zaprezentowane w referacie są słuszne 
i uważam, że ich wprowadzenie będzie skuteczne.

Alfred Wójtowicz – Wiceprezes OZ w Gorzowie Wielkopolskim

Panie Prezesie! Szanowni Państwo
Zabieram głos z upoważnienia Prezydium Okręgo-

wego Zarządu PZD w Gorzowie Wlkp. Powody mo-
jego wystąpienia są trzy. Po uchwaleniu nowej ustawy 
o ROD wydawało się, że mamy wreszcie idealną sytuację 
w Związku. Wczytując się w ustawę trzeba było zdawać 
sobie sprawę z tego, że taki stan nie będzie zbyt długo 
trwać. Nowa ustawa stwarzała wręcz idealną sytuację 
dla Związku. W dyskusjach, wójtowie i burmistrzowie 
wskazywali nam, że ustawa zbyt dużo od nich wymaga. 
Mądrzy przechodzili nad tym do porządku dziennego 
mówiąc – z ogrodami dogadamy się – ale inni zaczęli 
nas atakować. Większość prezesów stwierdzała – usta-
wa jest dobra i niech tak zostanie – ale były przypadki, 
na szczęście nieliczne, gdzie prezesi mówili – teraz my 
od nich będziemy wymagać. Nie ma nic gorszego od 
podziały na „my” i „oni”. Z tymi sprawami można było 
sobie poradzić na miejscu. Ważniejszym był jednak fakt, 
te nowa ustawa była i jest solą w oku dla Prawa i Spra-
wiedliwości. Prawdą jest, że tej partii nie potrzebny jest 
Związek, gdzie nie można postawić swojego człowieka 
na stanowisku Prezesa Krajowej Rady – bo okazuje się, 
że nie wszyscy w PZD i OZ, a przede wszystkim w Ro-
dzinnych Ogrodach Działkowych są „radiem sterowani” 
– a to jest w obecnym systemie państwowym niedopusz-
czalne. Znalazło się środowisko ludzi z charakterem, które 
odważa się bronić swoich interesów mieszczących się na 
300 metrowych działkach.

W Sejmie poprzedniej kadencji poparła nas większość 
– owszem, wielu z kierownictw popierających nas par-
tii „nie mogło uczestniczyć w głosowaniu”. Powstaje 
pytanie, kto dziś nas poprze, jeżeli ci, co nas popierali 
nawrócili się do PiS-u – wyrażam przekonanie, że „dla 
chleba Panie, dla chleba” interesy wyborców porzucić 
trzeba.

Co nam pozostaje? Walczyć – walczyć o nasze interesy 
– nie o synekury – walczyć o interesy naszych działkow-
ców. Walczyć powinniśmy na razie pisząc listy do posłów 
i klubów parlamentarnych, przedstawiając stanowiska 
podejmowane na walnych zebraniach sprawozdawczo 
– wyborczych ogrodów, przedstawiać nasze stanowiska 
w listach poparcia dla Krajowej Rady i jej Prezesa. Mu-
simy dotrzeć z naszym stanowiskiem do Prezydenta RP 
– a gdy to nie pomoże – to chyba trzeba będzie podjąć 
bardzo radykalne metody nacisku.

Nie jesteśmy żadnym reliktem, takiego czy innego 
systemu, jesteśmy żywym organizmem, w którym ście-
rają się różne poglądy, ale w sumie to chcemy, by było 
tak, jak jest, a gdy rozwalą Związek, to po kolei będą 

likwidować ogrody – bo ta władza jest bardzo pazerna 
na pieniądze. Ogrody istniały, gdy o tych partiach nawet 
siły nadprzyrodzone nie śniły i ogrody powinny istnieć 
– chyba, że obowiązuje zasada „po nas tylko potop” – to 
tylko gratulować partii braci Kaczyńskich tak dobrego 
samopoczucia. Chcę powiedzieć – Panowie z PiS-u, prze-
stańcie majstrować przy naszych ogrodach – zostawcie 
nas w spokoju. W najbliższym czasie skierujemy nasze 
stanowiska do wszystkich klubów parlamentarnych.

Kolejnym problemem są wybory samorządowe, a może 
i parlamentarne. W poprzednich wyborach zachowywali-
śmy się dość dziwnie – niby włączaliśmy się, a staliśmy 
jednocześnie z boku. Tego błędu nie powinniśmy popełnić 
w obecnej sytuacji. Bądźmy dalej apolityczni, ale czynni 
i wspierajmy tych, co nam dobrze życzą.

W Gorzowie podjęliśmy działania mające na celu dotar-
cie do wszystkich komitetów wyborczych, by nasi ludzie 
znaleźli się na listach wyborczych w gminach i miastach, 
a także do rad powiatów. Podjęliśmy decyzję by udzielić 
poparcia określonym osobom, które na pewno będą re-
prezentować nasze interesy w sejmiku samorządowym. 
Wydaje się mi, że takie lub podobne działania powinny 
podjąć wszystkie OZ.

Podjęliśmy decyzję by nagłośnić nasze sprawy – a ma-
my ku temu szczególną okazję zapraszając przedstawi-
cieli władz na nasze zebrania sprawozdawczo-wyborcze 
– a także chcemy zorganizować konferencję prasową 
zapraszając na nią posłów i senatorów, przedstawicieli 
sejmiku, gdzie przedstawimy nasze problemy. Widzimy 
konieczność obecności na tym spotkaniu-konferencji 
naszych działkowców ale niejako statystów.

Ostatnim problemem jest statut PZD – wyczytałem 
w Prawie i Życiu, Polityce, że ktoś chce nam wreszcie 
dać samodzielność. Jak ta samodzielność ma wyglądać, to 
za bardzo nie wiem. Myślę, że tak, jak dla bezrobotnych 
i bezdomnych, będziemy mogli samodzielnie umierać 
pod mostem czy gdzieś w krzakach.

Jestem prezesem Zarządu Ogrodu – od 21 stycznia 
rozpocząłem czwartą kadencję i pragnę stwierdzić, że 
mojej samodzielności nikt nie ogranicza. Prowadziliśmy 
szereg inwestycji i w ramach Związku, mogliśmy jako 
Zarząd i ja, jako prezes liczyć na poparcie we wszystkich 
trudnych sprawach.

Jedyną propozycją do statutu jest dodanie do §56 pkt 6, 
który brzmiałby mniej więcej: „Prezes Rodzinnego Ogro-
du Działkowego z racji pełnionej funkcji podlega ochronie 
prawnej”. Oczywiście w całym statucie należy wprowa-
dzić nowe nazewnictwo – ale to jest oczywiste.
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Szanowni Państwo
W okręgowym Zarządzie PZD w Gorzowie Wlkp. 

powołaliśmy zespół, który będzie organizował różne 
przedsięwzięcia mające na celu walkę w obronie ogrodów. 

Będziemy walczyć o swoje. Panu, Panie Prezesie życzę 
dużo siły i dużo zdrowia, bo ta walka jest trudna i będzie 
trudna, dobrze będzie jeśli Pan będzie mógł liczyć na 
nasze wsparcie. Tylko razem zwyciężymy.

Józef Smolis, OZ PZD we Wrocławiu

Panie Prezesie!
Szanowni Państwo!

Zabierając głos w dyskusji, chciałbym przedstawić Pań-
stwu działania, jakie podjęto w Okręgu Wrocławskim po 
ukazaniu się na początku stycznia tego roku, w kilku gaze-
tach informacji na temat nowych propozycji posłów partii 
Prawo i Sprawiedliwość, dotyczących Polskiego Związku 
Działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych.

W dniu 6 stycznia br. na zaproszenie prezesa OZ pana 
Janusza Moszkowskiego, spotkali się członkowie Prezy-
dium OZ oraz niektórzy prezesi ROD. Po zapoznaniu się 
z treścią artykułów zamieszczonych w gazetach, postano-
wiliśmy, że wystąpią pisemnie do redaktora naczelnego 
“Gazety Prawnej”, gdyż treść artykułów nie odpowiada 
prawdzie i jest sprzeczna z rzeczywistymi celami ogrod-
nictwa działkowego.

Obecni na spotkaniu zobowiązali się do wystąpienia 
z pismami również do redaktora naczelnego dziennika 
“Fakt “, który w dniu 5 stycznia tego roku, zamieścił bar-
dzo obraźliwy dla całej społeczności działkowej artykułu 
pt. “Koniec mafii działkowej “, żądając przeproszenia 
i sprostowania na łamach gazety.

Kopie listów do gazet wraz z pismem przewodnim 
Prezesa OZ, w którym szczegółowo wyjaśnione są stare 
i nowe propozycje PiS-u, których celem w dalszym ciągu 
jest rozbicie Polskiego Związku Działkowców i likwida-
cja ogrodów wraz z prośbą o jak najszybsze dostarczenie 
działkowcom broszury z Ustawą o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych. Okręgowy Zarząd przekazał do wszystkich 
ROD okręgu.

W dniach 16 do 25 stycznia br. przeprowadzono szkolenia 
z prezesami, skarbnikami, księgowymi i przewodniczącymi 
Komisji Rewizyjnych. Na szkoleniach tych zapoznano ak-
tyw ogrodów z propozycjami PiS-u omawiając zagrożenia 
jakie one niosą dla ogrodów y działkowców i Związku.

Na dzień 11 lutego 2006 r. przewidziane jest zebranie 
plenarne Okręgowego Zarządu, na którym omówione 
i przedstawione zostaną nowe zagrożenia dla ogrodnictwa 
działkowego ze strony PiS-u i na którym przewiduje się 
przyjęcie w tej sprawie Stanowiska.

Według rozeznania Prezydium OZ we Wrocławiu obec-
ne propozycje PiS-u są nie mniej groźne niż te z roku 

2005, gdyż podobnie zawierają kuszące propozycje to 
znaczy “taniego” nabycia działek przez działkowców. 
Można się spodziewać różnych reakcji działkowców 
na walnych zebraniach, gdyż trzeba mieć na uwadze, 
że większość z nich to emeryci i renciści, którym Rząd 
Premiera Marcinkiewicza obiecuje od 1 marca podwyżki 
rent i emerytur i kusi ich różnym dodatkowym rozdawni-
ctwem, a nie zawsze dobrze są informowani przez zarządy 
i obsługujących członków OZ.

Proszę Państwa Prezydium OZ PZD we Wrocławiu 
prowadzi szeroką akcję informacyjno – wyjaśniającą 
w sprawie obrony ROD, Związku i dobrego imienia 
działkowców. Obecnie chcę przedstawić Państwu kilka 
moich refleksji, Przedstawione wcześniej zagrożenia dla 
Związku i ROD, są zagrożeniami z zewnątrz, a czy my 
sami nie tworzymy zagrożeń wewnętrznych. Otóż kilka 
refleksji do przemyślenia.

A więc po pierwsze:
– 25 % w skali kraju poparcia dla Ustawy ROD, a co 

pozostałe 75 %. Były przypadki odmowy zbierania 
podpisów przez Zarządy.

– Często w sprawozdaniach finansowych zarządów na 
Walnych Zebraniach na pierwszym miejscu podawana 
jest kwota odprowadzana do PZD, i brak informacji co 
otrzymuje się w zamian.

– Niedostateczny przepływ informacji na styku zarząd 
– działkowcy.

– Brak integracji zarządów z działkowcami /nie organi-
zuje się imprez ogrodowych ani konkursów/,

– Wandalizm, bezdomni – małe zainteresowanie Policji
– Mała współpraca ze społeczeństwem – ogrody za-

mknięte
– Zmęczenie działkowców – niepewnym jutrem
– Starzenie się populacji działkowców,
– Zanik etosu społecznika

Proszę Państwa na zakończenie mego wystąpienia tro-
chę optymizmu. Wierzę, że nasi działkowcy to mądry 
naród i mimo zmęczenia ciągłą walką nie dadzą się kupić 
partii Prawo i Sprawiedliwość „judaszowskimi srebrnika-
mi” i nie zdradzą swojego Związku i ogrodów, bo dobrze 
pamiętają jak Judasz skończył.
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Witold Chruścikowski – Prezes ROD im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Szanowny Panie Prezesie
Od wielu lat ogrodnictwo działkowe w Polsce narażone 

jest na ciągłe ataki ze strony niektórych ugrupowań po-
litycznych zmieniających się opcji naszego parlamentu, 
ciągle dążących do rozbicia naszego Związku Dział-
kowców. W końcu ubiegłego roku my działkowcy ode-
tchnęliśmy z ulgą po uchwaleniu Ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005r. Uważaliśmy, 
że wreszcie będziemy mogli spokojnie zająć się uprawą 
i odpoczynkiem na własnej działce. Niestety radość nasza 
trwała zbyt krótko, gdyż ugrupowanie polityczne Prawo 
i Sprawiedliwość szykuje nam niespodziankę w postaci 
próby rozbicia naszego Związku poprzez wprowadzenie 
pod obrady Sejmu ustawy o możliwości wykupu na włas-
ność działki za jedyne 500- 800 zł, ustanowienie autonomii 
dla ogrodów zamiast powszechnego uwłaszczenia, zagwa-
rantowanie gminom wpływów z dzierżawy gruntów. My 
działkowcy uważamy, że jest to próba wyrwania pieniędzy 
od biednych rencistów i emerytów przy wykupie własnej 
działki, którą przy dużym nakładzie zagospodarowali sami 
poprzez nawiezienie znacznej ilości ziemi, doprowadzenia 
sieci wodociągowej i elektrycznej.

Obecna ustawa zwalnia działkowców od płacenia 
podatków gruntowych i od nieruchomości. Propozycja 
PiS takich przywilejów działkowcom nie gwarantuje, 
ponadto przy likwidacji ogrodu nie gwarantowałaby od-
szkodowania za utracone mienie zarówno dla działkowca 
jak również dla Związku i wyznaczenie innego terenu 
na nowy Ogród. Należy dodać, że tereny, na których 
znajdują się obecnie nasze Ogrody to byłe miejskie nie-
użytki, mokradła itp, na nich w dawnych czasach brak 
było pomysłu, jak je zagospodarować, dzisiaj stały się 
terenami atrakcyjnymi pod budowę supermarketów lub 
innych obiektów, na których można zarobić bardzo dużo 
pieniędzy. Stwierdzenie, że zagwarantuje to odpowiednią 
ilość miejsc pracy jest nieprawdą. Uważam że my jako 
użytkownicy działek poprzez zakup energii elektrycznej, 
wody czy wywóz śmieci również zapewniamy kilkadzie-
siąt stanowisk pracy w naszym mieście w zakładach lub 
przedsiębiorstwach podległych samorządom miejskim 
lub gminnym. Czas najwyższy pozostawić ludzi star-
szych schorowanych w spokoju i dość ich niepokojenia 
różnymi artykułami w środkach masowego przekazu, 
czy wypowiedziach niektórych posłów. Stwierdzenie, że 
czapa organizacyjna, jaką jest Krajowa Rada Polskiego 
Związku Działkowców jest przeżytkiem PRL-u, która 
utrzymywana jest z pieniędzy emerytów i rencistów 
nie ma uzasadnienia, ponieważ ma kto nas bronić przed 
zakusami niektórych parlamentarzystów dążących do 
likwidacji ruchu działkowego. My jako podatnicy mamy 
pełne prawo twierdzić, że wasi członkowie różnych partii 
też płacą składki, a z nich opłacani są liderzy i nie pyta-

my, czy właściwie środki finansowe są wykorzystywane, 
nie pytamy – co z tego mają szeregowi tej partii? Nasze 
składki członkowskie są wykorzystywane właściwie, 65% 
tej stawki pozostaje do dyspozycji każdego ogrodu na 
działalność strukturalną, pozostała składka przekazywana 
jest zarządom okręgowym, a tam podlega podobnemu 
podziałowi i dopiero przekazywana do Rady Krajowej.

Należy dodać, że część tych pieniędzy wraca do 
Ogrodów w postaci dotacji do prowadzonych inwe-
stycji lub na odbudowę np. zniszczonej infrastruktury 
w wyniku powodzi itp. Zarzuca się nam działkowcom, 
że w Ogrodach uprawiana jest polityka o charakterze 
lewicowym, która nie jest zgodna z wolą wyborców 
naszego państwa. W imienin wszystkich działkowców 
naszego Ogrodu muszę stwierdzić, że jest to wielkim 
kłamstwem i pomówieniem, gdyż wśród użytkowników 
działek są reprezentanci różnych zawodów poprzez 
robotnika, policjanta do emerytowanego sędziego lub 
duchownego katolickiego. Działkowcy nasi wspólnie 
ze społeczeństwem naszego osiedla organizują różnego 
rodzaju imprezy np. majówka, festyn – pożegnanie lata, 
zabawa sylwestrowa, karnawałowa, andrzejki. Nie pra-
cujemy samodzielnie, współpracujemy aktywnie z Radą 
Osiedla Grunwaldzkiego, Kołem Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów oraz Związkiem Byłych Żołnierzy Zawo-
dowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. Jednym 
słowem otwarci jesteśmy na ścisłą współpracę z każdą 
organizacją lub samorządem, udostępniając naszą infra-
strukturę Ogrodową bezpłatnie. Wobec przedstawionych 
argumentów nasuwa się jedyna myśl, czas zakończyć 
walkę ze strony naszych rządzących i niektórych par-
lamentarzystów z działkowcami. Dajcie im spokojnie 
doczekać starości i ostatnich dni życia, gdyż nie stać 
ich na możliwość korzystania z drogich wczasów lub 
sanatoriów, jedyną ich ostoją są 300 m działki, na któ-
rych mogą wypoczywać, gdzie nie są od nich pobie-
rane dodatkowe opłaty klimatyzacyjne. Zwracamy się 
również do mediów o przekazywanie informacji o po-
zytywnych korzyściach wynikających z wypoczynku 
i relaksu naszego biednego społeczeństwa na działkach, 
a nie opieranie się na wypowiedziach nielicznej grupy 
mącicieli, którzy nie potrafią żyć w społeczeństwie lub 
podporządkować się regulaminom Polskiego Związku 
Działkowców opracowanymi w sposób demokratyczny 
przez większość działkowców.

Panie Prezesie, Szanowni członkowie Krajowej Rady
W imieniu swoim, działkowców mojego Ogrodu 

i działkowców z województwa Warmińsko- Mazurskie-
go zapewniam, że będziemy bronić słusznych interesów 
działkowców i Związku. Jak wskazuje doświadczenie 
przez ostatnie 16 lat walki, metody obrony wytyczone 
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przez Krajową Radę są słuszne, skuteczne i dlatego tą 
drogą wspólnie musimy przeciwstawiać się tym, którzy 

chcą rozbić Związek działkowców skłócić i zdezorien-
tować celem pozyskania cennych gruntów.

Wincenty Kulik – Wiceprezes Krajowej Rady PZD, Prezes OZ Sudeckiego PZD  
w Szczawnie Zdroju.

Szanowni Państwo
Przez ostatni okres przewinęła się fala artykułów pra-

sowych. Artykuł, w którym nazwano nas mafia powinien 
wywołać reakcję wszystkich. Te ostatnie 16 lat walki 
o ogrody działkowe możemy zapisać sobie jako sukces. 
Zostało to sprowadzone do sukcesu Związku, ale redaktor 
nie zająknął się, że jest to przecież sukces działkowców. 
Gorzej podejmuje próbę oddzielenia działkowców od 
Związku. Uważam, że posłowie nie widzą roli ogrodów 
i Związku, ale widzą tylko działkowców, jako elektorat. 
Dlatego opozycjoniści występują za likwidacją Związku. 
Autor podkreśla wielkość i nietykalność Związku, ale nie 
widzi, że jest to dzięki działkowcom. Ponieważ jednak 
PiS bierze to pod uwagę, dlatego chce rozbić jedność 
Związku i oddzielić działkowców od Związku. Stąd 
znalazła się według mnie propozycja – chcesz działkę, to 
wystąp z PZD. Jednak jedność działkowców i Związku 
jest trwała. Również stowarzyszenia chcą, aby gminy 

mogły z ogrodów pobierać podatki. To spowodowałoby, 
że działki stałyby się zbyt drogie dla biednych, których 
w naszym Związku jest najwięcej. W walce ze Związkiem 
wykorzystywane są wszystkie możliwości, jak chociażby 
nasza przynależność do międzynarodowej organizacji, 
czy odprowadzanie składki członkowskiej na rzecz tej 
organizacji. Atakuje się Prezesa Związku. Te wszystkie 
działania medialne odbierane są przez działkowców, jako 
atak na Związek. Działkowcy uważają, że jeśli zachowana 
zostanie jedność, to uda się nam zwyciężyć i te batalię.

Uważam także, że walne zebrania w tym roku powinny 
kończyć się uchwałami odrzucającymi propozycję PiS. 
Z takimi uchwałami politycy będą musieli liczyć się.

Uważamy, na moim terenie działania, że bardzo pilnie 
powinno nastąpić uchwalenie statutu PZD, a także zare-
jestrowanie Związku w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Jest to najważniejsze działanie na dzień dzisiejszy dla 
całego Związku.

Tadeusz Minior – Prezes OZ w Bydgoszczy

Odbyliśmy posiedzenie Prezydium – podjęte zostało 
stanowisko oraz powołano zespół medialny i drugi, ro-
boczy ds. obserwowania sytuacji i podejmowania dzia-
łań. Ustalono terminy spotkań z prezesami Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych: odbyto już 2 narady, tj. 19 stycz-
nia w Bydgoszczy – prezesi z rejonu Bydgoszczy i 20 
stycznia w Inowrocławiu – prezesi z rejonu Inowrocławia, 
Janikowa, Pakości, Kruszwicy, Barcina, gdzie podjęto 
stanowiska skierowane do Prezydenta RP, posła Markow-
skiego z PiS, Sejmu i Senatu, redakcji „Faktu”. Zapla-
nowano 2 następne zebrania, tj. l lutego w Bydgoszczy 
– prezesów z pozostałych ogrodów i 9 lutego w Świeciu 
– prezesów z rejonu Świecia i Nowego n. Wisłą.

Wystosowano zaproszenie do posła T. Markowskiego 
na l lutego na naradę prezesów poszerzoną o indywidu-
alnych działkowców i przedstawicieli mediów (jeżeli 
odpowiedzą pozytywnie na zaproszenie). W przypadku, 
gdy nie będzie mu odpowiadał termin l lutego 2006 r., to 
ma zaproponować swój termin.

Na antenie Radia PiK w audycji „Raz na zielono” bę-
dzie co tydzień informacja nt. funkcjonowania Związku, 
ogrodów itp.

Przeprowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami 
samorządu; w Urzędzie Marszałkowskim z Wicemar-

szałkiem J. Szopińskim odnośnie wywołania uchwały 
popierającej działania Związku i w obronie działkowców. 
W Urzędzie Miasta w Solcu Kujawskim zaplanowane 
zostało spotkanie zarządów ROD i komisji statutowych 
z burmistrzem miasta i przedstawicielami Rady Miasta, 
a także w Urzędzie Miasta w Świeciu.

Wystąpiliśmy do redakcji „Faktu”. Odbyto plenarne 
posiedzenie Okręgowego Zarządu w poszerzonym gro-
nie o komisje statutowe i problemowe. W Okręgowym 
Zarządzie uruchomiony został punkt informacyjny nt. 
funkcjonowania Związku i w oparciu o nową ustawę 
o rodzinnych ogrodach działkowych. Podjęto działania 
związane z uruchomieniem strony internetowej Okręgo-
wego Zarządu, na której będą informacje nt. “ustawy”, 
porady ogrodnicze i prawne.

Podjęliśmy działania w sprawie wyborów samorzą-
dowych. Wyznacznikiem decyzji w tej sprawie będzie 
uchwała KR PZD w tym zakresie (z kim Związek pój-
dzie do wyborów) Z uwagi na fakt, że w Bydgoszczy na 
lewicy obserwujemy duży rozłam, Okręg nie wypowiada 
się, z kim pójdzie do wyborów. Natomiast w terenie po-
wstają lokalne komitety wyborcze i Związek pójdzie do 
wyborów z tymi, którzy popierają ogrody.
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Franciszek Ozga – Prezes ROD „Wiarus” w Szczecinie

Minęły zaledwie trzy miesiące od wejścia w życie 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a już nie-
które media rozpowszechniają pogłoski o tym, że PiS 
szykuje działkowcom nowy podarunek w postaci obietnic 
o przekazaniu na własność użytkowanych przez nich 
działek. Znając nieprzychylne nastawienie niektórych 
parlamentarzystów PiS do ogrodów działkowych i PZD 
jako całości, nie należy się niczemu dziwić, że w aktualnej 
sytuacji politycznej Kraju będą za wszelką cenę próbo-
wać, jeżeli nawet nie rozbić całkowicie ruch związkowy 
działkowców, to przynajmniej przez posianie zamętu 
i dezintegrację spowodować osłabienie jedności dział-
kowców i doprowadzić do takiego stanu, że skłóceni 
i poróżnieni oraz omamieni obietnicami „wyzwolenia 
spod dyktatu PZD” dadzą się niektórzy nabrać na propo-
zycję dzierżawy, czy nawet tam gdzie to będzie możliwe 
wykupu działek.

To „nowe” zjawisko zarysowujące się z początkiem 
roku nie jest działkowcom obce. O to przecież toczy się 
walka od kilkunastu lat. Tylko zwartość działkowców 
i ich racjonalne myślenie pozwoliło utrzymać dotąd stan 
korzystny dla działkowców i całego ruchu społecznego. 
Ustawa o POD była niewygodna, archaiczna, wywodziła 
się z PRL-u, więc była atakowana na różny sposób. Próby 
podejścia innymi metodami nie zdały również egzaminu. 
Zaczęła się, więc frontalna walka o likwidację PZD. 
Metody są przeróżne, od niewybrednych personalnych 
ataków na działaczy związkowych po udowadnianie, że 
dla działkowców najkorzystniej byłoby płacić podatki, 
opłaty dzierżawne i nie mieć gwarancji, że kiedy skończy 
się termin dzierżawy, mają teren posprzątać i przekazać 
właścicielowi, a ten znajdzie odpowiedniego nabywcę 
na atrakcyjne grunty w mieście. Tu nie chodzi o grunty 
na peryferiach miast, ale o te tereny, które być może już 
dzisiaj są zaplanowane do sprzedaży dla deweloperów 
i pośredników, czekających tylko na ustawowe przyzwo-
lenie. Głoszenie pięknych haseł o „obronie uciśnionych 
działkowców” i dążenie do tego by stali się oni fak-
tycznymi właścicielem ma być tylko narzędziem, a nie 
Szczytnie roztaczanym celem. Działkowcy są dzisiaj 
w komfortowej sytuacji dzięki istniejącemu prawu. Mogą 
działkę przekazać członkom rodziny, korzystają ze zwol-
nień podatkowych, mają przywileje wynikające z prawa 
budowlanego. Mają wreszcie gwarancje rekompensat za 
ich majątek w przypadku koniecznej likwidacji ogrodu.

Co więcej mogą działkowcom zaoferować pomysło-
dawcy zmian? Wiadomo, że nic! Ale w zamian proponują 
podatki, opłaty, wspólnotowe struktury, chaos i dezor-
ganizację. Nie jest to czarna wizja. Ale każdy, kto zna 
realia w dzisiejszych ogrodach i zagrożenia wynikające 
ze stanu braku bezpieczeństwa i biedoty wdzierającej się 
do ogrodów wie, że zanim dojdzie do „proponowanych 

zmian”, ogrodów już nie będzie. Dzisiaj przy pełnym 
zorganizowaniu się trudno utrzymać w całości to, co po-
siadamy, ale niechby tylko zostały naruszone struktury, 
działające lepiej czy gorzej, zaczniemy się staczać po 
równi pochyłej do momentu, że zostanie jedynie kawałek 
ziemi, który będziemy mogli ewentualnie wydzierżawić 
na określony czas. Dzisiaj ogród żyje swoistym rytmem. 
Jak w każdej zbiorowości zdarzają, się czasem zgrzyty. 
Ale polityka związkowa dąży zawsze do niwelacji tych 
dysonansów i zmierza do utrzymania jedności, przy za-
chowaniu obowiązującego prawa wynikającego z całego 
otoczenia ogrodu.

Tylko ludzie bezkrytyczni, niewidzący nic poza włas-
nym wąsko pojętym interesom, widzą w organach PZD 
tzw. „czapę”, której istnieniem udowadniają celowość 
likwidacji Związku. Czy to będzie PZD czy OTOD, to 
zawsze pozostanie struktura i ktoś całością musi kierować. 
Skoro jednak to „nowum” nie przyniesie ekstra korzyści 
to, po co burzyć funkcjonujące struktury. Jeżeli występują 
takie czy inne zastrzeżenia do funkcjonowania Związku, 
to róbmy porządek sami, ale z takim celem, aby nasze 
ogrody działkowe były tak piękne i kolorowe, jakie wi-
dzimy w „Działkowcu” czy „Biuletynie Informacyjnym”. 
Doprowadzajmy do pełnej demokracji, począwszy od 
ogrodu, a na Krajowej Radzie kończąc. Nie rujnujmy jed-
nak tego, co już jest. Na gruzach trudno jest budować!

Mamy teraz szczególną okazję poprawić to, co jest 
nieprawidłowe. Zmieniając statut możemy wprowadzić 
każdy zapis, służący oczekiwaniom działkowców. Nie 
bójmy się wprowadzić zapisów nowatorskich, ale ta-
kich, które poprawią funkcjonowanie bez utraty innych 
wartości ogólnych. Społeczna własność infrastruktury 
w ogrodzie oraz przepisy obowiązującego prawa zapisane 
w ustawie o ROD stwarzają dostępność do działki dla 
każdej rodziny. Prywatyzacja zamknie tą furtkę. Koszty 
utrzymania ogrodu będą takie same, a jak się wyeliminuje 
pracę na rzecz ogrodu, to będą jeszcze większe.

Koszty administracji ogrodem, jeżeli są takie potrze-
by t warunki, to obniżajmy już dzisiaj, nie potrzeba 
do tego rewolucji. Działkowcy indywiduami, z których 
składa się Związek muszą być świadomi tego, co tracą, 
a co zyskują!. Przy wprowadzeniu jakichkolwiek zmian 
należy być ostrożnym i głęboko analizować skutki nie 
tylko doraźne, ale i te strategiczne, w kontekście nie tyl-
ko działkowca pojedynczo wziętego, czy nawet całego 
ogrodu. Jesteśmy ruchem społecznym o bogatych trady-
cjach, dlatego musimy oceniać skutki dla całego ruchu. 
Są niektórzy działkowcy, którzy zapalają się do nowych 
pomysłów „prywatyzacji”, zwłaszcza ci, co mają rozbu-
dowane altany w ogrodach nadmorskich, nad jeziorami 
itp., ale ta garstka nie może nadawać tonu dla całości i nie 
oni mają decydować za wszystkich.
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Wartość pomysłów trzeba odnosić do całości. Trudna 
sytuacja Związku wynika nie ze słabości jego struktur, 
ale z tego, że od wielu lat nie można zając się poprawą 
funkcjonowania Związku w nowych warunkach ustrojo-
wych, a ciągle trzeba okopywać się i bronić pozycji przed 
różnego rodzaju reformatorami. Dziś potrzeba nam, jak 
nigdy, jedności i trzeźwego patrzenia na rzeczywistość. 
Różne hasła nie mogą zaślepić celu, do którego cały czas 
dążymy, tj. do stworzenia każdej rodzinie działkowca 
stabilnego, godziwego wypoczynku i pracy na działce.

Szczególnie teraz należy podkreślać wszędzie, – co ogro-
dy dają społeczeństwu, co dają ludziom w miastach i co 
dają rodzinom, często biednym, których nie stać na luksusy, 
a ich jedynym luksusem jest działka. Musimy wszędzie 
szukać przyjaciół, zwłaszcza w samorządach gminnych, 
które, na co dzień są z nami. A żeby mieć tam przyjaciół, 
należy się o nich postarać. Będzie ku temu okazja w czasie 
wyborów samorządowych. Dla nas przyjacielem jest każdy, 
kto docenia i rozumie ideę ogrodów działkowych.

Mamy w samorządach takich ludzi, ale potrzeba ich 
więcej. Więc nie bójmy się wyjść z hasłem, że problemy 
ogrodów to także problemy samorządów. Nasze współ-
istnienie jest oczywiste. Dlatego zwalczajmy tych, co 
chcą nas przeciwstawić sobie obietnicami dochodów do 
gminnej kasy. Bo nie wiadomo czy będzie to dochód, czy 
strata? Działkowcy ogrodu „Wiarus” doceniają wysiłki 
Krajowej Rady PZD w utrzymaniu jedności Związku, 
dla której ten cel jest celem nadrzędnym.

Doceniamy wysiłki Prezesa Związku, jego upór w dąże-
niu do należytego zabezpieczenia interesów działkowców 
i wysiłków na rzecz integracji tego środowiska. Walki o jed-
ność Związku nie wolno nam przegrać. Przegrana dzisiaj, to 
przegrana na zawsze! Bronić ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych muszą wszyscy, każdy działkowiec, wszyscy 
działacze społeczni ogrodów i struktur nadrzędnych.

Dalszy byt może nam zagwarantować jedynie pełna 
integracja i zespolony wysiłek całego Związku, czego 
dowodów na to mamy aż nadto.

Antoni Kostrzewa – Wiceprezes Krajowej Rady PZD, Prezes OZ Mazowieckiego PZD

Po ukazaniu się w prasie artykułu, że PiS przygotowuje 
nowy projekt ustawy o uwłaszczeniu działkowców, odby-
ły się spotkania z prezesami ogrodów, na których prezesi 
określili jednoznacznie, że obietnice PiS są w 80% nie 
do zrealizowania, jest to kolejne obiecywanie gruszek na 
wierzbie działkowcom. Można powiedzieć że jest to nie 
uwłaszczenie, a wywłaszczenie działkowców z działek.

Szczególnie można to dobitnie uzasadnić na przykładzie 
ROD w Warszawie, gdzie w stosunku do wielu ogrodów 
są roszczenia osób fizycznych i prawnych, roszczenia 
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Roszczenia w imieniu Prezydenta Warszawy wystąpiły 
pod koniec ubiegłego roku. O ile chodzi wystąpienia rosz-
czeń to jest 39 pozwów sądowych w stosunku do 80 ogro-
dów działkowych na prawie 450 ha powierzchni, około 10 
tys. działek, a ich wartość wynosi około 1,5 miliarda zł. 
W momencie, kiedy by te roszczenia zostały wprowadzone 
w życie i zapadłyby wyroki sądowe. Wiadomo wtedy, że 
nie jest to likwidacja ogrodów działkowych, to jest odda-
nie gruntów miastu, a w stosunku do miasta moglibyśmy 
dochodzić swoich praw na drodze sądowej, poprzez wy-
stąpienia z pozwami sądowymi przeciwko miastu.

W ten sposób władze stolicy, które reprezentują PiS 
pokazują jak byłaby realizowana ustawa o uwłaszczeniu 
działkowców w kraju.

O ile chodzi o Warszawę proponuje się za działkę 
500-800 zł, nawet jeśli byłoby to 200 tyś., to też właści-
wie nie wchodzi w grę, bo ceny, jakie są obecnie w War-
szawie, to wartość wyniosłaby od kilkuset do miliona 
dolarów za działkę. Jaka rada podejmie taką uchwałę, 
żeby rozdać obywatelom miasta po milionie dolarów za 
działkę. Oczywiście protestowalibyśmy.

Na spotkaniu z prezesami z ogrodów podmiejskich, 
gdzie byliśmy nastawieni, że będą kupować działki, oczy-
wiście były decyzje, że wchodzi kapitał zagraniczny 
z hurtowniami, zakładami osiedlami, łakomym okiem 
patrzy, że za niewielkie pieniądze można byłoby te grunty 
pozyskać.

Jeśliby ta ustawa weszła w życie, to nie my dosta-
niemy ten kapitał. Mając na uwadze to, że działkowiec 
nie wykupi gruntu, to mu pozostaje 3-5 lata dzierżawy, 
a potem “hora ze dwora” i posprzątaj, a majątek, który 
był na działce gromadzony nikt by nie dostał. Czy to jest 
uwłaszczenie, czy to jest wywłaszczenie?

Powinniśmy sobie powiedzieć, że jeśli nie wiadomo 
o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W dużych aglome-
racjach chodzi o duże pieniądze i o pozyskanie tych 
gruntów, a nie chodzi o uwłaszczenie działkowców na 
tych gruntach. I ludzie tak to odbierają, bo nikt nie da 
sobie wmówić, że jest inaczej.

Sprawa artykułu w “Polityce” też jak w innych gaze-
tach, jest to artykuł na zamówienie. Jest to manipulacja 
dotycząca pieniędzy, jak są dzielone na organy, poprzez 
pytania, poprzez informacje stowarzyszeń, a cel aby tym 
artykułem dotrzeć do działkowców i wywołać sensację. 
Artykuł powinniśmy odbierać tutaj jako manipulację. 
W końcówce artykułu natomiast chodzi o uderzenie 
w Prezesa Związku na zasadzie: uderz w pasterza a owce 
się rozejdą i o to tutaj chodziło, a także by osłabić pozycję 
Krajowej Rady. W meritum tego artykułu, nie chodzi 
o uwłaszczenie działkowców, a o rozbicie Związku.

OZ Mazowiecki popiera Nadzwyczajny Zjazd, uchwa-
lenie statutu, zarejestrowanie Związku w Krajowym Reje-
strze Sądowniczym w sytuacji jaka obecnie zaistniała.
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Jan Skóra, Prezes Zarządu ROD im. W. Puchalskiego w Rzeszowie

Panie Prezesie, Szanowni Państwo
Uczestnicząc w Zebraniu Krajowej Rady Polskiego 

Związku Działkowców chcę się odnieść w imieniu Za-
rządu naszego ROD oraz większości naszych członków 
do tematyki i spraw będących przedmiotem dzisiejszego 
spotkania. Wiodącą sprawą jest niewątpliwie szybkie 
wdrożenie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działko-
wych. Po otrzymaniu tekstu ustawy wraz z komentarzem 
niezwłocznie dostarczyliśmy je wszystkim członkom 
organów statutowych ROD oraz znacznej części dział-
kowców. Proces ten mimo niesprzyjającego okresu na 
osobiste kontakty jest systematycznie realizowany. Nowa 
ustawa o ROD jest przyjmowana przez członków ogrodu 
z wielkim zadowoleniem. Zresztą już na etapie jej pro-
jektu prawie wszyscy działkowcy akceptowali jej zapisy 
i z niecierpliwością czekali na jej uchwalenie przez Sejm 
i wejście jej w życie. Dzięki ogromnemu wysiłkowi i róż-
norodnym działaniom szerokiego aktywu PZD wszystkich 
szczebli, w tym szczególnie osobistym zaangażowaniu 
Prezesa Krajowej Rady, a także szerokiej rzeszy szerego-
wych członków ROD – oczekiwania się spełniły, ustawa 
została uchwalona, nastąpiło zadowolenie i ulga. Nawet 
sceptycy, którzy wątpili w tak szybkie uchwalenie ustawy 
wyrażają podziw i zadowolenie.

Przyszedł więc czas na sprawne i szybkie wdrażanie 
przepisów ustawy w życie. Wdrożenie jej przepisów 
w praktyczną działalność to jednak nie jednorazowy akt, 
lecz pracochłonny proces wymagający zaangażowania, 
wysiłku oraz konkretnych działań wszystkich szczebli 
struktury organizacyjnej PZD (organów statutowych na-
szego Związku). Zdajemy sobie sprawę, że praktyczne 
wdrożenie przepisów ustawy będzie dotyczyło głównie 
podstawowych komórek organizacyjnych, czyli ROD. 
Prawidłowe i sprawne stosowanie przepisów wymaga 
jednak należytego ich rozumienia i właściwej ich inter-
pretacji. Dobrze więc się stało, że Rada Krajowa drukując 
broszurę z tekstem ustawy zawarła w niej komentarz do 
wielu przepisów. Ułatwi to właściwe zrozumienie in-
tencji ustawodawcy a także stosowanie zapisów ustawy 
w funkcjonowaniu ROD.

Teraz kiedy mamy nową, dobrą i korzystną dla dalszego 
rozwoju ogrodnictwa działkowego ustawę i należałoby się 
koncentrować głównie na jej wdrażaniu to zaczynamy się 
spotykać z pojawiającymi się zarzutami, że niektóre prze-
pisy ustawy niezgodne są z Konstytucją RP. Takie opinie 
i komentarze mogą formułować i wygłaszać tylko prze-
ciwnicy, a mówiąc dosadniej wrogowie ruchu działkowego 
w Polsce. Wyrazy takiej postawy dawali oni już wcześniej 
i dążą dalej do osiągnięcia swego celu, a mianowicie li-
kwidacji ROD i Polskiego Związku Działkowców.

W tej sytuacji nam jako działkowcom i członkom or-
ganów statutowych ROD pozostaje aktywne i zdecy-

dowane reagowanie na wszystkie ataki na ustawę oraz 
funkcjonowanie ROD. Deklarujemy zawsze to czynić. 
Myślę, że na dzisiejszym zebraniu również w tej sprawie 
zostanie zajęte właściwe stanowisko. Na przyszłość po-
mocą w stabilizacji osiągniętego statusu prawnego PZD 
i obronie interesów działkowców może być realizacja 
propozycji dotyczących udziału Związku w wyborach sa-
morządowych. Temat ten należy podjąć, jednak wcześniej 
trzeba dokonać oceny możliwości jego realizacji, ustalić 
zadania organizacyjne i jak najszerzej rozpropagować 
wśród działkowców.

Niezależnie od szybkiego i zdecydowanego reagowa-
nia na różnego rodzaju ataki na nową ustawę i Ogrody, 
jednak podstawowym i zasadniczym naszym zadaniem 
jest praca nad rozwojem i należytym funkcjonowaniem 
ROD. Dobrze zatem się stało, że Rada Krajowa w tej 
sprawie podjęła odpowiednie uchwały dotyczące Otwar-
tego i Długofalowego Programu Rozwoju i Modernizacji 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Program ten będzie 
drogowskazem i pomocą w opracowywaniu planów in-
westycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w ROD. 
Natomiast realizacja tych zadań powinna się przyczynić 
do poprawy wyglądu, funkcjonalności i estetyki naszych 
Ogrodów. Nie mniej ważnym zadaniem, a nawet głównym 
w rozwoju i funkcjonowaniu Ogrodu jest aktywna praca 
organów statutowych, a szczególnie Zarządu. Zakres ich 
pracy wynika ze Statutu PZD i Regulaminu ROD.

Ponieważ obecnie jesteśmy w okresie dostosowywania 
tych dokumentów do przepisów nowej Ustawy, chcę za-
sugerować, aby przy określaniu i przyporządkowywaniu 
zadań poszczególnym ogniwom i strukturom brać pod 
uwagę fakt, że organy ROD (zarząd, komisje) wykonują 
swoją prace głównie społecznie i obciążanie ich coraz to 
nowymi zadaniami i obowiązkami prowadzi do przera-
stania ich możliwości, a tym samym zniechęca do dzia-
łalności. Dowodem tego, może nie reprezentatywnym, 
jest brak chętnych do udziału w pracach np. naszego 
Zarządu ROD, a przykładem konkretnym są fakty, że 
funkcję sekretarza w czasie tej kadencji pełni już trzecia 
osoba, gospodarza ogrodu również trzecia, skarbnika 
– dwie osoby, a obecnie brak obsady. Przy takiej rotacji 
nie może być mowy o racjonalnej i efektywnej pracy 
Zarządu. Powodem tego stanu jest zbyt duże obciążenie 
obowiązkami, głównie koniecznością sporządzania i pro-
wadzenia różnego rodzaju dokumentacji. Przykładem tego 
może być np. dokumentacja niezbędna do przygotowa-
nia, zorganizowania i odbycia zebrania sprawozdawczo 
– wyborczego.

Po obliczeniu wynika, że tylko na tę jedną, oczywiście 
ważną okoliczność, należy przygotować około 30-tu do-
kumentów – druków. Jeśli dodamy do tego, że Zarząd 
w okresie zimowym nie dysponuje żadnym pomieszcze-
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niem, nie posiada nowoczesnych urządzeń biurowych, nie 
angażuje nikogo do prac biurowych, to zakres obowiązków 
członków zarządu jest nie do pozazdroszczenia. A przecież 
podobnego przygotowania wymaga organizacja każdego 
posiedzenia zarządu, załatwianie bieżących spraw dział-
kowców, prowadzenie służbowej korespondencji, bieżących 
informacji, komunikatów itp. Zarząd ROD podejmuje też na 
co dzień różne, ważne decyzje rodzące także skutki prawne, 
przy czym ze względu na brak środków finansowych nie 
korzysta z doradztwa, fachowych opinii czy ekspertyz. Po-
ruszanie się w ciągle rosnącym gąszczu przepisów, głównie 
poza związkowych nastręcza coraz większych trudności, 
a tym samym budzi niepokój i niechęć do podejmowania 
prac i działalności społecznej. Z przedstawionych powodów 
i nie tylko, w przygotowywanych dokumentach – statucie 
PZD i regulaminie ROD powinno się uwzględnić minima-
lizację opracowywanych i zatwierdzanych dokumentów, 
w tym uchwał zapewniających właściwe funkcjonowanie 
ROD i jego organów statutowych.

Zarząd ROD oprócz obowiązków statutowych i regula-
minowych zobowiązany jest wykonywać zadania zawarte 

w uchwałach władz nadrzędnych, a szczególnie Rady 
Krajowej PZD. Przybywa ich coraz więcej. Przykładem 
jest choćby uchwała dotycząca Otwartego i Długofalo-
wego Programu Rozwoju i Modernizacji Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych. Stwierdza się tam, że realizację 
programu powierza się zarządom ROD. W sumie jest 
to ogrom spraw i zadań, które trzeba podjąć i wykonać. 
Oczywiście Zarząd ROD nie uniknie potrzeby planowania 
i prowadzenia remontu, napraw, konserwacji infrastruktu-
ry, czy utrzymywania porządku i czystości w Ogrodzie.

To robimy dotychczas i będziemy dalej realizować. 
Jednak nowe inwestycje np. energetyczne, sanitarne, 
wodociągowe wymagają odpowiedniego przygotowania, 
uzgodnień i należytego wykonawstwa. Tymi zadaniami 
winni zajmować się odpowiednio przygotowani fachowcy 
np. komórki inwestycyjne przy okręgowych zarządach 
PZD. Na zakończenie swojego wystąpienia chcę stwier-
dzić, że mimo występujących przeciwności, problemów 
i trudnych sytuacji będziemy, jako Zarząd ROD, podej-
mować i realizować swoje zadania korzystne dla rozwoju 
ogrodnictwa działkowego.

Włodzimierz Kaucz – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD we Wrocławiu

Panie Prezesie,
Szanowne Koleżanki i Koledzy

Jako działacz PZD z wieloletnim stażem, nie miałem 
złudzeń, że uchwalenie ustawy o ROD z 8 lipca 2005r. nie 
zapewni nam dłuższego spokoju, zwłaszcza po przejęciu 
władzy w kraju przez PiS. Życie dowiodło, że obawy te 
sprawdziły się. Aktualnie zagrożenie dla ROD i PZD 
wzrosło, gdy pełnia władzy wykonawczej znalazła się 
w rękach PiS-u. Z tego powodu musimy znów stanąć 
w obronie ogrodów działkowych i PZD jak to czyniliśmy 
przez blisko 16 lat. Na aktualne zagrożenie dla ROD 
i PZD wskazał nam w swoim bardzo ważnym dzisiejszym 
wystąpieniu Prezes Eugeniusz Kondracki.

Wskazał on nam też na środki zaradcze, jakie powin-
niśmy niezwłocznie podjąć w obronie naszych spraw. 
Dlatego też interpeluję Prezydium Krajowej Rady PZD, 
aby wystąpienie Prezesa związku zostało jak najszyb-
ciej przesłane do okręgowych zarządów PZD w celu 
podjęcia środków przeciwdziałania tym atakom. Aby 
wskazać na obłudę zarzutów zawartych w wystąpieniach 
naszych przeciwników, zmierzających do likwidacji PZD 
i ROD, które pozbawione ochrony organizacyjnej i praw-

nej nie miałyby racji bytu. Chciałbym zwrócić uwagę, że 
w naszym kraju istnieją różne Związki i Stowarzyszenia 
w rodzaju PZŁ, PZW, Hodowców Gołębi Pocztowych 
i inne. Mają one swoją strukturę organizacyjną opartą 
na statutach i swoje władze naczelne, których zadaniem 
jest kierowanie tymi związkami, dbanie o ich rozwój 
i znaczenie. Nikt tego stanu nie kwestionuje, gdyż one 
nie dysponują mieniem znacznej wartości.

Dlaczego zatem nasz Związek jest od wielu lat przed-
miotem bezpardonowego i niezgodnego z prawem ataku. 
Odpowiedź jest prosta. Chodzi po prostu o przejęcie 
dużego majątku Związku, kosztem interesu blisko milio-
nowej rzeszy działkowców. Stąd zrozumiała jest kampania 
oczerniania PZD w celu jego likwidacji. Osiągnięcie tego 
celu byłoby początkiem końca ROD. Musimy te fakty 
codziennie unaoczniać członkom związku, aby nie dali 
się „omamić” i nie dopuścili do likwidacji PZD, rękojmi 
naszego istnienia i bytu.

Kończąc przychylam się do postulatu rychłego uchwa-
lenia przez właściwe gremium nowego statutu PZD, co 
byłoby kolejnym krokiem w kierunku umacniania ROD 
i PZD.

Jan Wasilewski – Prezes ROD im. T. Kościuszki w Ustce.

Ogród działkowy w Ustce powstał w pierwszych latach 
po II wojnie światowej na terenie miasta przy rzece Słupi. 
W latach 1980-1982 teren dotychczasowego ogrodu dział-
kowego został przeznaczony pod budowę oczyszczalni 

ścieków, a działkowcy w zamian otrzymali odszkodowa-
nie za pozostawione mienie oraz nowy urządzony ogród 
działkowy; ogrodzony, wyposażony w sieć wodociągową, 
utwardzone drogi i aleje ogrodowe.
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Kilka lat później miasto przekazało ogrodowi dwa 
ujęcia wodne wraz z hydroforniami, które nawadniają 
dwa kompleksy ogrodu.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku trzy kom-
pleksy ogrodu zostały zelektryfikowane. Czwarty kompleks 
zelektryfikowaliśmy kosztem prawie dwustu tysięcy złotych 
w roku 2005. Niema w naszym ogrodzie działek opusz-
czonych. Wszystkie działki mają użytkowników i są lepiej 
lub gorzej zagospodarowane. Posiadamy Dom Działkowca 
ze świetlicą, pomieszczeniem biurowym i magazynem. 
W ostatnich 25 latach nikogo w naszym ogrodzie nie po-
zbawiono karnie działki i członkostwa w PZD. Corocznie 
ok. 20 do 30 działek zmienia użytkowników. Długa jest też 
lista osób oczekujących na działkę. Przyjęliśmy zasadę,że 
działki przydzielamy tylko osobom mieszkającym na stałe 
w Ustce jest to zgodne z postanowieniami ustawy o ROD, 
bowiem zgodnie z art. 4 tej ustawy ogrody mają zaspokoić 
potrzeby społeczności lokalnej. Jest to również przejawem 
lojalności zarządu ogrodu wobec władzy samorządowej 
Ustki, ze strony której działkowcy doznają od wieli lat 
opieki i pomocy. W roku 1992 Urząd Miasta w Ustce 
przekazał ogrodom działkowym dwie hydrofornie z uję-
ciami wodnymi. Zostały też zbudowanych kilkaset metrów 
dróg dojazdowych do ogrodów. Urząd Miasta w Ustce dba 
o to, by kursy autobusów miejskich dostosowane były do 
potrzeb działkowców. Z inicjatywy organów samorządo-
wych wybudowano również dwie wiaty na przystankach 
autobusowych dla potrzeb działkowców.

Na trzech kompleksach ogrodowych mamy uregulowa-
ne w latach dziewięćdziesiątych sprawy przekazania przez 
organy samorządowe gruntów w użytkowanie wieczyste 
dla PZD. Na czwartym kompleksie obecnie trwa proces 
przekazywania gruntu w użytkowanie wieczyste dla PZD, 
ponieważ dotychczas ten kompleks ogrodowy był w użyt-
kowaniu MON. Są to niektóre tylko przykłady współpracy 
zarządu ogrodu z władzami samorządowymi.

Samorządowcy rozumieją, że ROD są potrzebne miesz-
kańcom miasta, spełniają ważną rolę w kształtowaniu 
zdrowego otoczenia człowieka, poprawiają warunki by-
towe szczególnie ludzi mniej zamożnych, których dzisiaj 
jest większość. Ta współpraca mamy nadzieję będzie prze-
biegała również dobrze w przyszłości. Muszą o to zadbać 
sami działkowcy, wybierając do organów samorządowych 
ludzi im przychylnych. Działkowców naszego ogrodu 
ucieszyła ustawa z lipca 2005 o ROD, upatrywano w niej 
zakończenia kilkunastoletnich ataków na PZD. Ogromna 
większość działkowców nie chce wykupu na własność 
swoich działek uważając, że i tak są ich właścicielami.

Nie robiliśmy ścisłych badań ankietowych, ale z licz-
nych rozmów oceniamy, że zainteresowanych wykupem 
działek jest najwyżej 10 % działkowców.

Należy stwierdzić, że zwolennicy wykupu są najczęściej 
niedoinformowani o rzeczywistych kosztach wykupu 
i użytkowania działki własnościowej.

Często kalkulacja ekonomiczna zastąpiona jest zwy-
kłym chciejstwem. Ludzie myślą, po co mam obecnie 
płacić 100 zł dla zarządu za działkę, skoro za 500 zł mogę 
ją kupić na własność i nikomu już nic nie będę płacił. 
Jest to myślenie błędne co już wielokrotnie i przez wielu 
zostało przedstawione.

Działkowcy z Ustki bez wyjątku stwierdzają, że w wa-
runkach naszego miasta po uwłaszczeniu działek i likwi-
dacji PZD, ROD przestałyby istnieć.

Jak będą wyglądały uprawy ogrodowe, gdy każdy 
będąc właścicielem działki będzie dojeżdżał do niej sa-
mochodem, łamiąc bezkarnie ustalone w tym względzie 
zakazy.

Będzie można również wykupić kilka sąsiednich dzia-
łek, postawić obszerną daczę i urządzać tam wczasy dla 
gości z kraju i zza granicy. Zrobią to albo bogaci miesz-
kańcy Ustki, albo ludzie z poza naszego miasta. Nam 
działkowcom zostaną tylko wspomnienia po naszych 
pięknych działkach w ROD zrzeszonego w PZD.

Obserwujemy często, że media szukają sensacji mani-
pulują opinią publiczną przedstawiając jak wielu dział-
kowców jest za uwłaszczeniem. Jeżeli na zapytanych 10 
działkowców tylko jeden opowie się za uwłaszczeniem, 
to publikuje się wypowiedzi dwóch działkowców, jednego 
„za„, drugiego „przeciw” uwłaszczeniu. Odbiorca infor-
macji będzie zmanipulowany odbierając informację, że 
połowa działkowców chce się uwłaszczyć. Takie nierze-
telne informacje są wodą na młyn różnych wichrzycieli 
i frustratów często wcześniej usuniętych z organów sta-
tutowych PZD. Takie informacje wykorzystują również 
przeciwnicy nowej ustawy o ROD, upatrujący prywatne 
interesy w przejęciu terenów ROD.

PZD jest legalnie działająca organizacją tworzoną przez 
milionową rzeszę działkowców i tylko my działkowcy 
możemy decydować o jego istnieniu, kształcie i zasadach 
działania. Ustawa z 8 lipca 2005 o ROD jest zgodna 
z Konstytucją i wpełni satysfakcjonuje nas działkowców. 
Obecnie pracujemy nad jej wdrożeniem w życie i upo-
wszechnieniem. Wszelkie próby łamania i omijania jej 
postanowień, jak to miało miejsce w Dąbrowie Górniczej, 
Michałowicach, czy Wyszkowie są nielegalne i skazane na 
niepowodzenie. Ustawa o ROD nie wyklucza tworzenia 
i funkcjonowania ogrodów działkowych poza struktura-
mi PZD. W Ustce mamy ogród działkowy istniejący od 
1985 poza strukturami PZD. Na terenie dzierżawionym 
od miasta funkcjonuje ogród złożony z 35 działek.

Ustka stanowi też dobry przykład jak teren zajęty przez 
ogród działkowy można przeznaczyć na inne cele nie naru-
szając interesu działkowców i postępując zgodnie z prawem. 
Dokonało się to w Ustce w latach 1980-1982, o czym była 
mowa na wstępie. Ostatnio już po wejściu w życie nowej 
ustawy o ROD nasilają się ataki na organizację PZD, przy-
tacza się argumenty o monopolu PZD, o wysokich kosz-
tach ponoszonych przez działkowców na tzw. „czapę” itp. 
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Powyższe stwierdzenia są przykładem, że te argumenty są 
nieprawdziwe. Dobra współpraca z samorządem mieszkań-
ców, działania zgodne z prawem mogą przynieść pozytywne 
efekty, korzystne dla działkowców i dla miasta.

Inicjatorzy rewizji nowej ustawy o ROD, mając wypisane 
na swoim sztandarze hasło „Prawo i Sprawiedliwość„nie 

mogą pogodzić się z faktem, że ich władza nie sięga na 
tereny ROD zrzeszonych w PZD. Oni i tu chcieliby za-
tańczyć swój „chocholi taniec”.

I wszystko wskazuje na to, że jest tak jak powiedział 
satyryk „i gdzie tu sprawiedliwość, jeśli tak być może, 
prawo i sprawiedliwość między bajki włożę”.

Stanisław Kędziora – Wiceprezes OZ Mazowieckiego PZD

Z wielką uwagą przysłuchuję się dzisiejszej debacie nad 
najważniejszymi sprawami obecnie dla PZD, dla prezesów 
ogrodów działkowych, działaczy PZD i szeroko pojętego 
aktywu działkowego. Wygłoszony referat przez Prezesa 
i ujęte w tym referacie wnioski odpowiadają oczekiwaniom 
działkowców. Powiem tak, że ustawa bardzo oczekiwana 
pod nazwą ROD, moi poprzednicy mówili, że jest bardzo 
nam potrzebna, że jest wielkim zadowoleniem, przykro 
mi, że niektórzy nam tego zazdroszczą i współczuję im 
bardzo, że nie są członkami PZD, może to decyduje o tym, 
że właśnie na nas taki atak przepuścili.

Dzisiejsze obrady i referat, który pan Prezes przedstawił 
w pełni odpowiadały moim oczekiwaniom. Cieszę się, że 
w tych dokumentach i w tych propozycjach uchwał jest 
wiele spraw, które pozwolą nam jeszcze bardziej się umoc-
nić i pozwolą nam wyjść obronną ręką z zamachu na nasz 
ruch społeczny. Nie chciałbym się powtarzać, ale sprawy 
które dotyczą tych działań, poprzednio na naradzie 10 i 11 
stycznia Krajowa Rada zaleciła w pełni się wykonuje.

Nie możemy czekać, że ktoś za nas coś zrobi, musimy 
sami napisać. Po rozmowie z wieloma kolegami mówią, że 
piszą i to jest bardzo dobre, że ludzie nie boją się pisać, że 
ludzie stają się odważniejsi przy naszym wsparciu. W mo-
im ogrodzie działkowym, członkowie Zarządu, komisji, 
trzeba inspirować, – różne są warunki, ogrody są różnie 
położone- ale stać jest nas na pewno na więcej. Widzę, że 
nasi ludzie podchodzą do tego ze zrozumieniem.

Ja sam napisałem artykuł odnośnie artykułu, który ukazał 
się w “Fakcie”, zwróciłem uwagę na wszystkie rzeczy, które 
są w tym artykule zawarte zarzuciłem Panu Redaktorowi 
populistyczne działania, to że nie znają naszych spraw, 
dokonań PZD i jego rodzin, trzeba pokonywać trudności 
by dobrze zagospodarować ogród. Zadaliśmy pytanie pa-
nu redaktorowi, jakimi intencjami kierował się nazywając 
mnie, działkowców i działaczy PZD i obecnych tutaj na sali 
mafią. Po prostu zażądałem przeproszenia nas i czekamy 
na tą odpowiedź. I może wytoczymy wspólnie sprawy pro-

cesowe, które raz na zawsze pozwolą uszanować dorobek 
obywatela i członka PZD.

Nie możemy czekać aż ktoś za nas to zrobi, sytuacja 
wymaga właśnie odwagi i poświęcenia.

Choć starzejemy się, dużo ludzi mówi, że ja mam tego 
dość, to jednak upór i konsekwencja musi być tutaj rea-
lizowana. Chciałem za to serdecznie podziękować, jako 
członek Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD. Na 
naszych obradach dyskutowaliśmy o sprawach wyborów 
samorządowych. Z doświadczenia wiem, że nie jest to 
łatwa sprawa, są różne możliwości. Możemy iść sami, 
możemy iść w koalicji, to jest ciężka praca, wytypować 
ludzi. Trzeba mieć świadomość i odpowiedzialność za to 
co się robi, żebyśmy się nie ośmieszyli.

Nasi działkowcy często nas popierają, ale kiedy przyjdzie 
zagłosować i udzielić tego znaku, jest o niego bardzo trud-
no, a za tym kryją się też pieniądze, trzeba umieć znaleźć 
pieniądze i zespół, który wykona robotę propagandową 
i dlatego starajmy się projekty, które są bardzo mądre, 
umiejmy to spożytkować. Działkowcy są rozmieszcze-
ni są w różnych miejscach, a liczą się obywatele przy 
głosowaniu. Wiele było głosów mówiących o obronie, 
o pozycji Prezesa, KR PZD, o uczciwej pracy. Uczciwą 
pracą człowiek zawsze dojdzie daleko, ale nie zawsze ta 
uczciwa praca jest doceniana i analizowana. Tak jak dzi-
siaj mieliśmy odwagę podpisać się pod bardzo ważnym 
dokumentem. Jeśli na co dzień w naszych ogrodach będzie 
właściwie wyjaśniana sprawa pozycji kierownictwa PZD, 
to myślę, że jeszcze jedną wojnę przejdziemy obronną ręka, 
która pozwoli nie tylko Prezesowi, ale innym działaczom 
PZD w terenie uczciwie pracującym pójść dalej i uzyskać 
wsparcie dla dokonań dla naszej ustawy i dla naszych 
dokumentów, które zostaną w niedługim czasie opraco-
wane. Oświadczam, że wyrażam „tak” dla przyspieszenia 
nadzwyczajnego zjazdu, „tak” dla uchwalenia statutu.

Dla bezpieczeństwa naszego Związku potrzebny jest naj-
szybciej rejestr PZD w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jan Witkowski – Przewodniczący Kolegium Prezesów w Legnicy

Szanowni Państwo
Nie będę długo zabierał głosu. W pełni popieram stano-

wisko Krajowej Rady PZD. Chcę tylko Państwa zapew-

nić, że na naszym terenie będziemy walczyć przeciwko 
tym, którzy będą występować przeciwko związkowi, 
ogrodom i działkowcom.
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2) Wystąpienia złożone do protokołu

Kazimierz Owsiak – Instruktor Okręgowy SSI PZD w Szczecinie

Pojawiają się czarne chmury nad ogrodami działko-
wymi i Polskim Związkiem Działkowców. Jeszcze jedne 
nie zniknęły za horyzontem, a już nadciągają czarniejsze 
od poprzednich. W poprzednim Parlamencie mieliśmy 
wielu sympatyków i znaczne poparcie wśród posłów 
i senatorów. Teraz jest mało posłów i senatorów nam 
sprzyjających. Jest to bardzo groźne dla Polskiego Związ-
ku Działkowców.

Czekają nas dwa ważne wydarzenia: wybory wewnątrz 
Związku i wybory do lokalnych władz samorządowych. 
Nasi przeciwnicy będą robić wszystko, żeby rozbić Zwią-
zek i wprowadzić rozłam w ogrodach.

Musimy wspierać tych, którzy są nam przychylni oraz 
powinniśmy sami wystawić i wybrać zaufanych ludzi do 
władz lokalnych. Trzeba podjąć szeroką akcję w celu po-

zyskania przychylności mediów oraz publikacji w prasie 
i telewizji. Obowiązkiem naszym jest szeroka reklama, 
a także promocja Związku i ogrodów na zewnątrz.

Powinniśmy bardziej uwypuklić działania i dążenia 
Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie braci Kaczyńskich, 
którzy twierdzą, że nasz Związek to pozostałość po so-
cjalizmie. Pogrywają sobie naszą kartą, żeby zdobyć 
poparcie wyborców. PiS wg swoich planów nie zamierza 
przekazać ogrodów działkowcom, wspólnotom, czy nawet 
stowarzyszeniom. Jego celem jest wyrwanie ogrodów 
spod parasola ochronnego ustawy o rodzinnych ogro-
dach działkowych i Polskiego Związku Działkowców, 
aby w ten sposób pozyskać nowe tereny pod inwestycje, 
które przyniosłyby im wymierny interes.

Marian Pasiński – Prezes OZ w Zielonej Górze

Koleżanki i Koledzy
Ledwo rozpoczęliśmy wdrażanie ustawy o rodzin-

nych ogrodach działkowych, a już zmuszeni jesteśmy 
do podejmowania kolejnej batalii w jej obronie. Taka 
konieczność wynika z treści artykułów, jakie ostatnio 
ukazują się w prasie.

Myślę tu zwłaszcza o artykule w „Gazecie Prawnej” 
i w „Faktach”. Chociaż są to tylko dziennikarskie wypo-
wiedzi i mogą być swojego rodzaju sondażem, to muszą 
budzić zaniepokojenie, ponieważ autorzy tych artykułów 
wyraźnie sprzyjają pomysłom Prawa i Sprawiedliwości. 
Wypowiedzi tych nie można lekceważyć, bo jeśli wycho-
dzą z kręgu PiS, to stanowią dla ogrodów działkowych 
i Związku wielkie niebezpieczeństwo. Widać z treści 
artykułów, że pomysłodawcy zlikwidowania Polskiego 
Związku Działkowców zmienili sposób postępowania. 
Teraz nie chcą już ustawowego likwidowania Związku, 
ale zakładają rozbicie go od wewnątrz.

Taka metoda, przy głoszeniu nieprawdy o wykupie dzia-
łek, „zniewoleniu” działkowców i braku samodzielności 
ogrodów musi wywoływać w nas niepokój, ponieważ 
poglądy działkowców też nie zawsze są jednolite. Dzisiaj 
trudno również ocenić, jakie szkody przyniosły już te 
artykuły, które się ukazały. W moim przekonaniu trafnie 
zostały wypracowane i przyjęte kierunki pracy na naradzie 
prezesów OZ. Obecnie najważniejsze jest, by zadania te 
zrealizować, a nawet wzbogacić o inne możliwości tkwią-
ce w każdym środowisku. Bardzo ważne jest dotarcie 
z wiedzą o ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych 
do każdego działkowca, samorządów ogrodowych, do 
posłów i senatorów. Do samorządów ogrodowych i dział-

kowców trzeba dotrzeć, żeby ich poinformować o tym, 
jakie korzyści daje im ustawa o rodzinnych ogrodach 
działkowych. Wszyscy powinni dokładnie znać ten doku-
ment, bo zawarte w ustawie zapisy są najlepszym obrońcą 
spraw działkowców i Związku. Dogłębna znajomość 
ustawy to także dobre argumenty w przeciwstawianiu 
się pomysłom PiS wspieranym przez Stowarzyszenie. 
Naturalną okazją do zrealizowania tego zamierzenia bę-
dzie tegoroczna kampania sprawozdawczo – wyborcza. 
Porządne przygotowanie merytoryczne i organizacyjne, 
walnych zebrań to obecnie bardzo istotna sprawa.

Właśnie walne zebrania będą miejscami, w których 
można będzie zadać kłam wszelkim nieuprawnionym 
określeniom kierowanym pod adresem naszego Związku, 
w rodzaju „brak samodzielności”, „brak samorządności” 
czy „mafia”. Rozumiejąc szczególne znaczenie tegorocz-
nej kampanii w okręgu zielonogórskim rozpoczęliśmy 
przygotowania do niej w październiku ubiegłego roku, 
a od l grudnia podjęliśmy działania organizacyjne.

Na trzech naradach szkoleniowych samorządu okręgo-
wego, z udziałem przewodniczących komisji statutowych 
omówione zostały zagadnienia wynikające z aktualnej 
sytuacji w związku oraz zadania z tym związane dla za-
rządów ogrodów, przewodniczących kolegiów prezesów 
i przewodniczących komisji statutowych.

Wypracowano zasady postępowania i ustalono harmo-
nogram działań. Powołany został 40 osobowy zespół do 
obsługi walnych zebrań. W najbliższym czasie, na drugim 
już spotkaniu, zostanie on wyposażony w dodatkowe 
argumenty i materiały niezbędne do rozmowy z działkow-
cami, między innymi z dzisiejszej narady. Członkowie 
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tego zespołu będą uczestniczyć we wszystkich zebraniach 
i wspierać zarządy także organizacyjnie, w fazie przygo-
towania walnego zebrania. Dużą uwagę przykładamy do 
obsługi zebrań w dużych ogrodach, gdzie środowiska są 
bardziej zróżnicowane, a także w ogrodach, które zostały 
połączone.

Obecność dobrze przygotowanych do rozmów członków 
OZ i okręgowych komisji statutowych na walnych zebra-
niach uważamy za bardzo ważne. Mamy świadomość, 
że w ogrodach działkowych spotkamy się z różnymi 
poglądami, z którymi zapewne trzeba będzie polemizo-
wać, wykładać swoje racje i przekonywać działkowców, 
że działania podejmowane przez Związek są gwarancją 
istnienia ogrodów działkowych i zachowania uprawnień 
działkowców.

Bardzo istotne jest też dotarcie do posłów i senatorów. 
Wielu z nich po raz pierwszy zasiada w parlamencie. 
Wielu nie zna specyfiki i funkcjonowania ogrodów dział-
kowych. Stąd ta potrzeba prowadzenia z nimi rozmów, 
wyjaśniania i przekonywania do naszych racji. W rozmo-
wach z posłami i senatorami warto też uświadomić dużą 
odpowiedzialność za podejmowane decyzje, po których, 
jeśli byłyby krzywdzące dla działkowców, trzeba będzie 
spojrzeć w oczy użytkownikom działek, znajomym, są-
siadom, a często własnej rodzinie.

W okręgu zielonogórskim jesteśmy już organizacyjnie 
przygotowani do takich rozmów i podjęliśmy próby na-
wiązania kontaktów z lubuskimi posłami i senatorami. 
Niestety nie jest to proste – z przyczyn obiektywnych, bo 
parlamentarzyści nie są pewni swojej przyszłości.

Dopóki więc sytuacja polityczna w kraju nie będzie sta-
bilna, może być tak, że nie zechcą się oni zobowiązywać 
do niczego. Nie można się tym jednak zrażać, bo to lada 
moment sytuacja może się zmienić. Dużym zagrożeniem 
są niekorzystne dla Związku, a wręcz oszczercze opinie 
zamieszczane w prasie. Nieżyczliwość prasy centralnej 
w stosunku do rodzinnych ogrodów działkowych jest 
znana nie od dziś. W dalszym ciągu publikacje sanie tylko 
tendencyjne, ale kłamliwe i obraźliwe.

Takie artykuły nie mogą pozostawać bez echa, bez 
reakcji z naszej strony. Milczenie oznacza przecież apro-

batę i przyzwolenie, a nie można dać przyzwolenia na 
pisanie bzdur, bo jak inaczej nazwać artykuły w „Gazecie 
Prawnej” czy w „Faktach”? Co myśleć o stanowisku kie-
rownictwa czasopisma „Fakty”, które nawet nie rozumie, 
że kogoś obraziło? W Zielonej Górze sprzeciwiamy się 
takim publikacjom. W „Gazecie Lubuskiej” ukazała się 
odpowiedź Prezydium OZ na list pana Borowieckiego. 
W najbliższym czasie powinien się ukazać wywiad z Pre-
zesem OZ na temat ogrodów i Związku w kontekście pro-
pozycji PiS. Do redakcji napływają listy od działkowców 
oburzonych zamętem, jaki próbują siać pomysłodawcy 
likwidacji Związku od wewnątrz. Zarówno w „Gazecie 
Lubuskiej” jak i w Radiu Zachód publikowane są nasze 
opinie na temat funkcjonowania ogrodów działkowych 
oraz zagrożeń, jakie niosą propozycje „reformatorów”.

W ubiegłym roku ukazały się cztery takie artykuły 
poprzedzone rozmową z prezesem OZ i członkami Pre-
zydium. Dobrym przykładem samodzielności i prawo-
rządności w ogrodach był reportaż z zebrania jednego 
z zarządów, na którym rozstrzygano trudne działkowców 
i samorządu sprawy. Również z prasą terenową utrzymu-
jemy dobre kontakty.

Koleżanki i Koledzy
Dzisiaj, oprócz tych ważnych spraw, o których mówi-

łem, najważniejsze jest utrzymywanie jedności i integracji 
na każdym szczeblu. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek 
potrzebna jest konsolidacja działkowców i zarządów 
wokół Związku i jego Prezesa. Musimy wspólnie przeciw-
stawiać się tym, którzy chcą bez nas rozstrzygać o przy-
szłości Związku i ogrodów działkowych – po swojemu 
i wbrew podstawowym interesom działkowców.

Walka, jaką prowadzimy przez ostatnie 16 lat, jest 
najlepszym dowodem i potwierdzeniem, gdzie tkwi siła 
Związku. Nawet nasi przeciwnicy dostrzegli, że siła Pol-
skiego Związku Działkowców tkwi w jedności.!

Tę jedność trzeba utrzymać i umacniać, bo zgoda bu-
duje, niezgoda rujnuje – mówi stare porzekadło. Warto 
o tym pamiętać, gdy będą pojawiać się kolejne pomysły 
pana Markowskiego, Świątka czy pana Borowieckiego.

Maria Fojt – Wiceprezes OZ w Pile

Panie Prezesie,
Szanowni Zebrani,

Po ostatnich publikacjach prasowych nt. tworzenia 
przez PiS nowej ustawy o ogrodach, w okręgu pilskim 
widzimy duże zagrożenie dla ogrodów, działkowców 
i Związku.

Stanowisko nasze jest jednoznaczne – musimy bro-
nić obowiązującej ustawy o ROD i przeciwstawiać się 
wszelkim nowym inicjatywom zmiany. Uważamy, że 
jesteśmy w stanie udźwignąć to zadanie. Udowodniliśmy 

to w 2005 r., że w jedności Związku i wśród działkowców 
tkwi nasza siła.

Musimy więc nadal prowadzić skuteczną walkę. Uzna-
liśmy, że obronę należy prowadzić natychmiast i takie 
działania w okręgu pilskim podjęliśmy. Przystąpiliśmy 
do organizacji spotkań z parlamentarzystami wszystkich 
opcji politycznych, bo to oni będą decydować o losach 
naszej ustawy.

Spotkanie takie podjęliśmy z posłem SLD i posłem 
PO. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ogrodów 
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miasta Piły. Pozytywnie odebraliśmy postawę parlamen-
tarzystów wobec naszych problemów i ustawy. Zapewnili 
nas, że będą bronić Związku i ogrody, ale zaznaczyli, że 
nie będzie skutecznej obrony bez aktywności Związku 
i działkowców. Przeciwnik jest bardzo silny

Następne spotkanie odbędzie się z posłem PiS – p. 
Krzysztofem Czarneckim, parlamentarzystami PO, Sa-
moobrony, PSL.

Podjęliśmy również decyzję o spotkaniu się z wszystki-
mi władzami samorządowymi, gdyż stanowiska samorzą-
dowców będą bardzo ważne w walce o ogrody. Spotkanie 

odbyło się już w powiecie węgrowieckim z udziałem 
starosty, burmistrza, prezesów ROD oraz radnych dział-
kowców miasta Węgrowa. Samorządowcy podzielają 
nasze obawy. Zapewnili nas, że będą nas wspierać.

W sprawie udziału Związku w wyborach samorządo-
wych stanowisko nasze jest jednoznaczne, w każdym 
samorządzie winni być przedstawiciele działkowców. 
Będziemy brali udział w wyborach samorządowych.

Popieramy zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu, przyjęcie 
statutu i zarejestrownie Związku w Krajowym Rejestrze 
Sądowym.

Daniel Paciukanis, Prezes ROD „Malinka” w Suwałkach, V-ce prezes OZP PZD w Białymstoku.

Szanowni Państwo!
Nieprzerwanie od kilkunastu lat trwa walka z PZD 

i ogrodami. Generalny atak na działkowców rozpoczął 
projekt ustawy posłów OKP z 1990r., który nakazywał 
likwidację wszystkich ogrodów POD i posprzątanie po 
sobie.

Kolejne próby likwidacji ogrodów to źle pojęta komu-
nalizacja, wykreślenie ogrodów z planów zagospodaro-
wania przestrzennego, projekt ustawy Metropolii Polskich 
zakładający podporządkowanie wszystkich ogrodów gmi-
nom, a także zaskarżenie ustawy z dn. 23 czerwca 1995 r. 
do TK zaraz po wejście w życie.

Wydarzenia te były kontynuacją walki z ogrodami 
działkowymi i walką całego Związku o dalsze istnienie 
i rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce. Tylko wal-
ka w zwartym szeregu działkowców i ich samorządów 
pozwoliła na istnienie i rozwój ogrodów ROD do dziś. 
Walka ze Związkiem i ogrodami jest nadal kontynuowana 
z powodu tego, że nadal istnieją grupy osób zaintereso-
wane pozyskaniem gruntów bez wypełnienia obowiązku 
odtwarzania ogrodu i wypłacenia odszkodowań za mają-
tek, szczególnie w dużych miastach.

Obecnie nastąpiła zmiana formy walki ze Związkiem 
i ogrodami, jest tego zimna wojna z poprzedniego ustroju.

Próbuje się rozbić Związek wewnątrz wykorzystując 
do tego ludzi, którzy sami naruszyli prawo Związkowe, 
są niezadowoleni bo utracili z woli działkowców swoje 
funkcje w organach Związku. Potwierdzeniem tego są 
wszelkie artykuły w prasie wymierzone w stosunku do 
Związku i ogrodów ROD, które dla przykładu podają:
– działkowcy dostaną ogródki na własność
– z odsieczą na działki
– PiS szykuje kij na wrogą ustawę
– Koniec państwa w Państwie
– Będą zabierać ogródki Związkowi

Najbardziej bulwersujący to artykuł w Fakcie pt. Koniec 
mafii działkowej. Autor tego artykułu nie dba o dobre 
imię dziennikarskie, o etykę dziennikarska, wprawdzie 
nie wiadomo dlaczego Związek i jego członków nazywa 
“mafia” Być może nieświadomie może świadomie bo za 

pieniądze. Przecież winien on wiedzieć, że nazwaniem 
4 mln. rzeszy działkowców – obywateli “mafią” naruszył 
dobro osobiste PZD. Jako dziennikarz powinien wie-
dzieć, że mafia to grupa osób należących do elementów 
przestępczych, posługująca się rozbojem i szantażem, 
dbając o własny interes i nie przebierająca w środkach 
“klika’, „szajka” i nie używając tej nazwy do tak licznego 
środowiska, czy nawet do osoby pojedynczej.

Szczególnie jestem zbulwersowany po przeczytaniu 
artykułu pod nazwą „Buszujący w grządkach” w Polityce 
z 28 stycznia 2006 r. Ten artykuł jest przykładem rozbicia 
naszego Związku od wewnątrz, jego autor donosi, że za 
chwile rozpocznie się kolejna wojna o ogrody działkowe, 
bowiem PiS przygotowuje projekt nowej ustawy zno-
szącej przywileje PZD gwarantującej gminom wpływy 
z dzierżawy gruntów, że 44 tys. ha działek kosztuje co 
najmniej 100 mld zł. 967 tys. działkowców zrzeszonych 
w PZD, to 3-4 milionowy elektorat, z którym nie sposób 
się nie liczyć.

Szanowni Państwo!
Uważam, ze każdy z nas przeczytał ten artykuł i nie bę-

dę go streszczać, chce przytoczyć niektóre nieprawdziwe, 
niezgodne z rzeczywistością problemy, a mianowicie:
1) większość pieniędzy zebranych składek zostaje w okrę-

gach twierdzi Marian Dubiel, działkowiec z Krosna, ko-
ordynator ruchu reformatorskiego Stowarzyszenia Ogród-
ków Działkowych, konkurencyjnego wobec PZD.

2) mieliśmy sygnały od działkowców, że pieniądze są 
niesprawiedliwie dzielone powiada Marek Kuchciński 
poseł PiS przygotowujący projekt ustawy o ROD

3) zarzuca się, że do KR PZD spływa od 7-25 mln. zł. 
składek członkowskich. Uważam, że to suma zbyt 
wygórowana.

4) przeciwko zbędnej czapie i niesprawiedliwemu dzie-
leniu pieniędzy, część działkowców zbuntowała się 
jeszcze w 2002 r.

5) w Sanoku zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia 
i Zarządu POD Naftowiec w 2003 i 2004 r. nie prze-
kazano okręgowi 35% zebranych składek.
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Przedstawione zarzuty są niesprawiedliwe, mają na celu 
podważenie zaufania wśród działkowców do KRPZD 
i jej prezesa. Autor felietonu na zakończenie podaje: PiS 
wycofał się już z przedwyborczych obietnic uwłaszczenia 
działkowców. Pracujemy nad zmianą ustawy, ale byłoby 
nam niezręcznie wychodzić z informacjami na zewnątrz 

– powiada poseł Kuchciński. Wydaje się jednak, że dzisiaj 
PiS-owi zależy bardziej na rozbiciu PZD sprzymierzone-
go z SLD, niż na załatwieniu spraw działek w centrach 
miast, które blokują inwestycje, czy interesy działkow-
ców. Tym ostrzejsza zapowiada się walka”

4. Dokumenty przyjęte przez Krajową Radę

STANOWISKO
Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Rozjemczej Polskiego Związku 

Działkowców oraz przedstawicieli z rodzinnych ogrodów działkowych
z dnia 27 stycznia 2006 r.

w sprawie kolejnego ataku PiS na działkowców, ogrody i Związek

W związku z wywołanym przez polityków PiS medial-
nym spektaklem zapowiadającym rewolucję w zasadach 
funkcjonowania ogrodów działkowych poprzez nowy 
projekt ustawy, Krajowa Rada wspólnie z Krajową Komi-
sją Rewizyjną i Krajową Komisją Rozjemczą Polskiego 
Związku Działkowców wraz z przedstawicielami z rodzin-
nych ogrodów działkowych uczestniczących w obradach 
Krajowej Rady czują się w obowiązku po raz kolejny 
ustosunkować się do tych koncepcji i ujawnić prawdziwe 
intencje drzemiące pod nośnym hasłem „uwłaszczenia”.

Zdecydowany sprzeciw polskich działkowców oraz ich 
organizacji wobec propozycji PiS wynika ze skutków 
ich ewentualnego wcielenia w życie. Prowadziłoby to 
bowiem nieuchronnie do ostatecznej likwidacji ogrodów 
działkowych oraz unicestwienia całego ruchu ogrodni-
ctwa działkowego funkcjonującego od ponad 180 lat na 
ziemiach polskich.

Taka konstatacja wynika przede wszystkim z tego, że 
z proponowanej możliwości wykupu działek skorzysta-
łoby ewentualnie około 20% działkowców i to wyłącznie 
z ogrodów położonych na terenach mało atrakcyjnych pod 
względem inwestycyjnym. Byłaby to więc zdecydowana 
mniejszość polskich działkowców, bowiem prawie 90% 
ogrodów znajduje się w miastach. Reszta użytkowników 
działek nie miałaby żadnych szans na uwłaszczenie, co 
politycy PiS zbywają wymownym milczeniem.

Łudząc polskich działkowców pięknymi sloganami, 
zupełnie pomijają oczywisty fakt, że znakomita większość 
terenów ROD nigdy nie będzie zaproponowana działkow-
com do wykupu. Wynika to bowiem z planów zagospoda-
rowania przestrzennego, w których gminy przewidziały już 
inne przeznaczenie dla tych gruntów, głównie komercyjne. 
Przykładowo, w Warszawie i innych większych miastach 
(Gdańsk, Wrocław, Łódź, Poznań, Kraków itp.) nie ma 
szans na to, aby na tamtejszych terenach ROD działkowcy 
mogli się uwłaszczyć, nawet za pełną odpłatnością.

Ale to nie jedyna przeszkoda na drodze do wykupu 
działki. Pomysłodawców z PiS nie interesuje również 
ogromny problem ogrodów zagrożonych roszczeniami 
i sytuacja prawna działkowców z tych ROD. A szkoda, 
bo na obecną chwilę jest już prawie 300 takich ogrodów 
i z każdym miesiącem ich liczba przybywa. Nikt nie za-
przeczy, że uwłaszczenie działkowców z takiego ogrodu 
jest całkowicie wykluczone. Nikt też nie zagwarantuje, 
że po ewentualnym wejściu w życie pomysłu PiS nie 
nastąpi lawinowe zgłaszanie wątpliwych roszczeń ma-
jących zablokować możliwość wykupu działek przez 
działkowców. Ale autorów takie sprawy najwyraźniej nie 
obchodzą. Nie interesuje ich również fakt, że większość 
polskich działkowców to osoby ubogie – emeryci, renciści 
i bezrobotni. Nawet gdyby udało im się ominąć powyższe 
przeszkody pozostaje kwestia sfinansowania wykupu 
działki. Sytuacja majątkowa tych osób jest bowiem taka, 
że zapłata przez nich ceny – uwzględniającej teoretyczny 
rabat – byłaby zbyt dużym obciążeniem. A jeśli dodać 
do tego konieczność dokonania odpłatnych czynności 
warunkujących sam wykup (np. uiszczenie taksy nota-
rialnej, podatku od nabycia działki itd.), to uwłaszczenie 
staje się możliwością jedynie iluzoryczną.

Co zatem oferuje PiS działkowcom, którzy nie bę-
dą mogli skorzystać z tej „preferencyjnej” możliwości 
wykupu swojej działki? Perspektywa nie jest kusząca. 
Zamiast własności otrzymają wątłe prawo dzierżawy. 
O ile oczywiście właściciel gruntu – czyli gmina – wy-
razi taką wolę. Nie wydaje się jednak, aby gminy miały 
w tym względzie odmawiać działkowcom, zwłaszcza 
tam gdzie nie znajdą jeszcze inwestora na grunt pod 
ogrodem. Przecież dzierżawa oznacza konkretne wpływy 
finansowe. Działkowiec będzie bowiem zobowiązany do 
opłacania czynszu na rzecz gminy. Rzecz jasna, każdy 
działkowiec będzie także zobowiązany płacić podatki za 
swoją działkę i altanę, z których obecnie są zwolnieni. 
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Zresztą podatki te będą obciążać również osoby, którym 
uda się skorzystać z możliwości wykupu.

Tak więc wbrew szumnie propagowanym hasłom pro-
pozycja PiS dla działkowców sprowadza się w istocie do 
zamiany aktualnego prawa użytkowania i związanych 
z nim uprawnień wynikających z ustawy o ROD na 
prawo dzierżawy, które polega na tym, że dzierżawca 
może jedynie korzystać z rzeczy i pobierać z niej pożytki. 
Przysługujące obecnie działkowcom prawo użytkowania 
nie tylko zapewnia takie uprawnienia, ale gwarantuje inne 
– niemniej ważne – przywileje pozwalające spokojnie 
korzystać z działki. Wystarczy chociażby wspomnieć 
o przyznaniu działkowcom własności wszelkich na-
niesień znajdujących się na działce, co stanowi istotny 
wyjątek prawny. Należy podkreślić mechanizmy chro-
niące użytkowników działek przed skutkami roszczeń do 
gruntów ROD, wykluczające ich odpowiedzialności za 
cudze błędy z przeszłości. Niemniej ważne jest zwolnie-
nie z podatków i opłat administracyjnych i skarbowych 
z tytułu użytkowania działki. Nie sposób tu pominąć pro-
cedur związanych z likwidacją ogrodów, dzięki którym 
konieczna jest m.in. wypłata pełnego odszkodowania 
na rzecz działkowców za nasadzenia i urządzenia znaj-
dujące się na ich działkach, a stanowiące ich mienie. 
Są to najważniejsze uprawnienia związane z prawem 
użytkowania przysługującym obecnie działkowcom. 
W tym kontekście perspektywa zamiany tego prawa na 
dzierżawę jest całkowicie sprzeczna z interesem prawie 
milionowej rzeszy polskich działkowców.

Perspektywa ta jest jednak na pewno zgodna z oczeki-
waniami niektórych gmin i inwestorów. Wejście w życie 
koncepcji PiS jest bowiem równoznaczne ze zniesieniem 
obecnych gwarancji prawnych chroniących ogrody i dział-
kowców przed pochopnymi likwidacjami ogrodów. Usu-
nięcie tej przeszkody pozwoli uwolnić atrakcyjne tereny 
i dowolnie nimi dysponować. Znikną bowiem obecnie 
obowiązujące procedury likwidacyjne ROD, a przede 
wszystkim nastąpi unicestwienie organizacji samych 
działkowców, która od kilkunastu lat skutecznie chroni 
ich słuszne interesy. W takiej sytuacji działkowcy pozo-
staną sami sobie, chronieni jedynie wątpliwymi umowami 
dzierżawy, które nie zapewniają nawet uprawnienia do 
żądania odszkodowania na wypadek likwidacji ogrodu. 
Łatwo się domyśleć, jaka przyszłość czeka wówczas 
polskich działkowców i ich ogrody.

Zapowiedź takiej sytuacji mamy już w Warszawie, 
gdzie rządy sprawuje PiS. „Uwłaszczenie” w ich wydaniu 
polegało na ultimatum – podpisanie umowy dzierżawy ze 
zrzeczeniem się wszelkich praw wynikających z ustawy 
o ROD albo eksmisja wszystkich działkowców z ogro-
du w przeciągu kilku dni lub nawet 75 minut. Wskutek 
protestu PZD i działkowców na takie stawianie sprawy, 
władze miasta przystąpiły do kolejnego etapu „uwłasz-
czania”, które polega na wytoczeniu 136 procesów sądo-

wych o wydanie ogrodów użytkowanych przez prawie 10 
tysięcy warszawskich rodzin na powierzchni ponad 400 
ha (1/3 wszystkich ogrodów w Warszawie). Tym samym 
zmusza się Związek do prowadzenia kosztownej obrony 
ze składek działkowców, gdy równocześnie miasto wydaje 
pieniądze podatników na wszczynanie i prowadzenie 
tych procesów sądowych. Prezydent Warszawy walczy 
więc z mieszkańcami stolicy za ich własne pieniądze.A 
zatem praktyka jaskrawo dowodzi, jakie intencje kryją się 
pod obietnicami partii PiS. Atrakcyjne i chwytliwe hasła 
dotyczące uwłaszczenia służą jednemu celowi: usunąć 
z drogi organizację i ustawę stojące na przeszkodzie prze-
jęciu tych gruntów. Bezpardonowe ataki na PZD i ustawę 
o ROD są najlepszym tego dowodem. W ten sposób 
politycy z PiS uwłaczają ponad 235 tys. działkowców, 
którzy swym podpisem poparło tę ustawę. Obrażają rów-
nież 100 tys. ludzi uczciwie i z oddaniem prowadzących 
społecznie ROD i działających w strukturach PZD. To 
oni tworzą, prowadzą i bronią tę organizację. Kierowanie 
wobec nich ataków ma na celu pokonanie najpoważniej-
szej przeszkody stojącej na drodze do likwidacji ogrodów 
zawłaszczenia cennych terenów.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada wspól-
nie z Krajową Komisją Rewizyjną i Krajową Komisją 
Rozjemczą Polskiego Związku Działkowców uznają, że 
koncepcje propagowane przez PiS są sprzeczne z pod-
stawowymi zasadami ruchu ogrodnictwa działkowego. 
Ich wdrożenie oznacza:
• likwidację PZD będącego samodzielną, samorządną 

organizacją samych działkowców, która skutecznie 
broni ich praw i interesów;

• faktyczną likwidację rodzinnych ogrodów działkowych 
w Polsce;

• pozbawienie działkowców wszelkich praw wynikających 
z tradycji polskiej i europejskiej, a także przywilejów 
przysługujących im z ustawy o ROD;

• uchylenie ustawy o ROD, która zawiera sprawdzo-
ne mechanizmy sprawnego funkcjonowania ogrodów 
działkowych;

• pozbawienie miast terenów zielonych, jakimi dzisiaj są 
ogrody działkowe;

• pozbawienie przyszłych pokoleń możliwości korzysta-
nia z najtańszej formy wypoczynku na własnej działce 
i wzbogacania własnego budżetu domowego.
Wobec tego Krajowa Rada wspólnie z Krajową Komi-

sją Rewizyjną i Krajową Komisją Rozjemczą Polskie-
go Związku Działkowców wraz z przedstawicielami 
z rodzinnych ogrodów działkowych uczestniczących 
w obradach Krajowej Rady z oburzeniem wyrażają swój 
zdecydowany sprzeciw wobec koncepcji PiS zmierzają-
cych do zaprzepaszczenia ponad 180-letniego dorobku 
ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich, 
a także pozbawienia dostępu do ogrodów działkowych 
najuboższych. Dlatego tak ważne jest, aby dzisiaj wszy-



�0

scy działkowcy i organy PZD zaprezentowali postawę 
odrzucającą próby rozbicia jedności Związku i w sposób 

zintegrowany odpierali wszelkie zamachy kierowane 
przeciwko ich ogrodom i organizacji.

Krajowa Rada

Krajowa Komisja Rewizyjna

Krajowa Komisja Rozjemcza

Przedstawiciele z Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

Polskiego Związku Działkowców

W załączeniu: lista podpisów (w dokumentach KR PZD)
Warszawa 27 stycznia 2006 r.

STANOWISKO
Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Rozjemczej Polskiego Związku 

Działkowców oraz przedstawicieli z rodzinnych ogrodów działkowych
z dnia 27 stycznia 2006 r.

w sprawie działalności stowarzyszeń w ogrodach działkowych

W związku z nasilającymi się atakami niektórych sto-
warzyszeń na ogrody działkowe i organizację zrzeszającą 
polskich działkowców, Krajowa Rada wspólnie z Krajową 
Komisją Rewizyjną i Krajową Komisją Rozjemczą Pol-
skiego Związku Działkowców wraz z przedstawicielami 
z rodzinnych ogrodów działkowych uczestniczących 
w obradach Krajowej Rady z przykrością stwierdzają, 
że osoby zakładające te stowarzyszenia i występujące 
publicznie w ich imieniu działają na szkodę działkowców 
i ogrodów działkowych, dlatego że:
• dążą do pozbawienia użytkowników działek rodzinnych 

należnej im ochrony prawnej poprzez nawoływanie do 
uchylenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, 
która zawiera sprawdzone i skuteczne instrumenty po-
zwalające polskim działkowcom spokojnie korzystać 
z dobrodziejstw swoich ogrodów;

• usiłują rozbić i zlikwidować samodzielną, samorządną 
i niezależną organizację samych działkowców, która na 
przestrzeni lat udowodniła, że działa przede wszystkim 
w interesie swoich członków, co wielokrotnie udowad-
niała poprzez efektywną obronę ich słusznych praw 
i istnienia ogrodów działkowych w naszym kraju;

• wnioskują o obłożenie polskich działkowców wysoki-
mi podatkami, z których są obecnie zwolnieni dzięki 
ustawie o ROD. Zupełnie nie interesuje ich trudna sy-
tuacja finansowa znakomitej większości użytkowników 
działek rodzinnych, zaliczających się do najuboższych 
warstw naszego społeczeństwa – emerytów, rencistów, 
bezrobotnych i pracowników sfery budżetowej. W ten 
sposób wykazują, że całkowicie nie rozumieją, że od 
początku ogrody działkowe służyły najbiedniejszym, 
a działka jest swoistym świadczeniem socjalnym ma-
jącym pomóc tym osobom;

• wmawiają działkowcom, że bardziej im będzie służyła 
dzierżawa ich działek, niż obecne prawo użytkowania 
wynikające z ustawy o ROD. Nie tłumaczą przy tym, 
że dzierżawa zapewnia jedynie możliwość korzysta-
nia z działki i pobierania z niej pożytków, natomiast 

– w odróżnieniu od obecnego prawa użytkowania – jest 
obciążona obowiązkiem płacenia czynszu, podatków 
i ma charakter czasowy oraz zupełnie pozbawia dział-
kowca ochrony jego mienia w razie zamiaru likwidacji 
ogrodu. W ten sposób można będzie go bezproblemowo 
eksmitować bez prawa do należnych odszkodowań, 
czego próbkę dał już Prezydent Warszawy;

• łudzą polskich działkowców nierealnym uwłaszcze-
niem, celowo pomijając, że z ewentualnej możliwości 
wykupu swoich działek skorzysta nie więcej jak 20% 
działkowców, i to z ogrodów położonych na terenach 
nieatrakcyjnych inwestycyjnie. Jeśli uwzględnić, że pra-
wie 90% polskich ogrodów znajduje się w miastach, to 
z teoretycznego uwłaszczenia skorzysta jedynie garstka 
działkowców. A co z pozostałymi? Ich stowarzyszenia 
kuszą dzierżawami, które drastycznie ograniczą ich 
obecne prawa;

• uzurpują sobie prawo do reprezentowania milionowej 
rzeszy polskich działkowców, podczas gdy liczba ich 
członków sprowadza się właściwie do kilkunastu za-
łożycieli;

• wyrzekają się z góry w imieniu działkowców samodziel-
ności i samorządności na rzecz gmin, zupełnie ignorując 
wieloletnie starania kilku pokoleń działkowców, którym 
udało się wywalczyć niezależność polskiego ruchu 
ogrodnictwa działkowego.
Powyższe wskazuje oczywistą prawdę. Stowarzyszenia 

te nie działają w interesie działkowców i ich ogrodów. 
Ich głównym celem jest przejmowanie istniejących ro-
dzinnych ogrodów działkowych i zaprowadzanie tam 
swoich porządków. Częstokroć organizacje te tworzone 
są przez niewielkie grupki osób, które weszły w konflikt 
z przepisami, a także władzami ogrodowymi. Nierzadko 
są to byli działacze odwołani ze swych funkcji. Zdarzają 
się również osoby, które otrzymały bezpłatnie działkę ro-
dzinną w atrakcyjnym ogrodzie i natychmiast podejmują 
działania zmierzające do uwolnienia się z gorsetu zasad 
panujących w ogrodach, zmierzają do tzw. uwłaszczenia, 
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do likwidacji Związku, który nie godzi się na zawłasz-
czania społecznego mienia. Ludzie ci po wyczerpaniu 
całej drogi odwoławczej w Związku, po wykorzystaniu 
możliwości sądowych, na których to drogach nie znaleźli 
potwierdzenia swoich racji, dochodzą do przekonania, że 
Związek nie jest im już potrzebny, gdyż stoi na drodze 
ich własnych partykularnych interesów.

Dlatego też decydują się wspólnie tworzyć nowe 
struktury, które zwykle uzurpują sobie wyłączne prawo 
do sprawowania władzy w funkcjonujących ogrodach 
działkowych. Tego typu bezprawne działania często od-
bywają się przy niewiedzy samych działkowców, którzy 
– po uzyskaniu informacji o prawdziwym stanie rzeczy 
– nierzadko zobowiązują pełnoprawne władze ogrodo-
we do bezwzględnego pociągnięcia do odpowiedzialno-
ści inicjatorów wspomnianych działań. Nie mając więc 
poparcia wśród samych działkowców, twórcy tychże 
stowarzyszeń zwracają się zazwyczaj o pomoc do polity-
ków tych ugrupowań, które od przeszło 16 lat zwalczają 
ogrody działkowe i PZD, licząc na potrzebne wsparcie 
w przeprowadzeniu swoich zamierzeń. W efekcie sto-
warzyszenia te korzystają z pomocy tychże ugrupowań 
politycznych i są przez nie sterowane i wykorzystywane 
do politycznej walki ze Związkiem i ogrodami. Tak więc 
za przyszłe profity na początku swego bytu zrezygnowały 
z samorządności i samodzielności.

Wobec powyższego Krajowa Rada wspólnie z Krajo-
wą Komisją Rewizyjną i Krajową Komisją Rozjemczą 
Polskiego Związku Działkowców stwierdzają, że tzw. 
stowarzyszenia ogrodów działkowych działają wbrew 
fundamentalnym interesom działkowców i ogrodów. 
Realizują bowiem cele prywatne i polityczne. Wpisują 
się w scenariusz walki z ogrodami działkowymi, licząc 
na przyszłe zyski od swoich politycznych mocodawców. 
Świadczy o tym również zupełny brak programów na-
kierowanych na potrzeby działkowców. Stowarzyszenia 

te nie mają bowiem żadnych ambicji i chęci, aby brać 
się do roboty i organizować nowe ogrody działkowe dla 
najbardziej potrzebujących. One cynicznie wykorzystują 
działkowców i pod płaszczykiem walki o samorządność 
pragną zbić nie tylko polityczny kapitał na polskich 
ogrodach działkowych, ale przede wszystkim – poprzez 
zawłaszczenie ogrodów działkowych – narzucić dział-
kowcom swoje prawa i rządy. W tym celu prowadzą 
kampanię oczerniającą PZD, posługując się przy tym 
kłamstwami podchwytywanymi przez niektóre partie, 
które wykorzystują te insynuacje do walki z ogrodami. 
Dążą zatem do dezintegracji ruchu działkowców, który 
dzięki jedności i własnemu Związkowi skutecznie broni 
praw, przywilejów i interesów użytkowników działek 
w rodzinnych ogrodach działkowych.

Dlatego też Krajowa Rada wspólnie z Krajową Komi-
sją Rewizyjną i Krajową Komisją Rozjemczą Polskie-
go Związku Działkowców wraz z przedstawicielami 
z rodzinnych ogrodów działkowych uczestniczących 
w obradach Krajowej Rady zwracają się do wszystkich 
działkowców, żeby w oparciu o sprawdzoną wiedzę i fakty 
sami określili na czym polega ich słuszny interes, aby 
nie dali się omamić nierealnymi obietnicami i nie stracili 
wszystkich praw i przywilejów, które obecnie przysługują 
polskim działkowcom.

Zwracamy się również do zarządów ROD i wszystkich 
organów PZD o przeciwdziałanie wszelkim próbom na-
ruszania jedności Związku i interesów działkowców i ich 
ogrodów. To co ruch ogrodnictwa działkowego budował 
przez ponad 100 lat dzisiaj omawiane stowarzyszenia 
– będące bezwolnymi narzędziami w rękach politycznych 
graczy – próbują zniszczyć. Niestety, dla niektórych jedy-
nym celem działania jest niszczenie, a nie budowanie.

Polski Związek Działkowców jest organizacją tworzącą, 
budującą, integrującą i taką pozostanie!

Krajowa Rada

Krajowa Komisja Rewizyjna

Krajowa Komisja Rozjemcza

Przedstawiciele z Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

Polskiego Związku Działkowców

W załączeniu: lista podpisów (w dokumentach KR PZD)
Warszawa, dnia 27 stycznia 2006 roku

UCHWAŁA Nr 1/XIX/2006
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie zwołania kolejnego zebrania Krajowej Rady PZD i podjęcia decyzji

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, ob-
radując na wspólnym posiedzeniu z Krajową Komisją 
Rewizyjną i Krajową Komisją Rozjemczą PZD, dokonując 
oceny sytuacji Związku uznaje, że zaistniały nadzwyczajne 
okoliczności, które wymagają znacznego przyspieszenia 

działań zmierzających do zarejestrowania Polskiego Związ-
ku Działkowców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Koniecznym warunkiem zgłoszenia Związku do rejestracji 
w KRS jest uchwalenie przez Krajowy Zjazd Delegatów 
statutu PZD. Dlatego też obradujące w dniu dzisiejszym naj-
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wyższe organy Polskiego Związku Działkowców stwierdza-
ją, że niezbędne jest wypełnienie dyspozycji § 8 Uchwały 
Nr 2/XVI/2005 Krajowej Rady PZD z dnia 6 października 
2005 r. w sprawie skrócenia kadencji statutowych organów 
Polskiego Związku Działkowców, a więc natychmiastowego 
zwołania przez Prezesa Związku kolejnego zebrania Krajo-

wej Rady PZD. Na tym zebraniu Krajowa Rada PZD winna 
podjąć decyzje organizacyjne, w oparciu o kompetencje 
przewidziane statutem PZD, w celu jak najszybszego uchwa-
lenia statutu PZD przez Krajowy Zjazd Delegatów PZD 
i zgłoszenia Związku do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wiceprezes

Stanisław Chodak

Prezes

Eugeniusz Kondracki

Warszawa, dnia 27 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA NR 2 /XIX/ 2006
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 27 stycznia 2006r.
w sprawie informowania zarządów ogrodów, działkowców i społeczeństwa o sytuacji wynikającej z za-

grożeń spowodowanych roszczeniami zgłaszanymi do gruntów rodzinnych ogrodów działkowych.

Krajowa Rada z ogromnym niepokojem obserwuje rosnącą 
liczbę i rodzaje roszczeń kierowanych przez różne podmioty 
pod adresem Polskiego Związku Działkowców, ogrodów 
i działkowców. Grunty rodzinnych ogrodów działkowych są 
od wielu lat przedmiotem ataków byłych właścicieli, szykanu-
jących Związek i działkowców wielomilionowymi opłatami 
za bezumowne korzystanie z gruntów oraz żądaniem bez-
warunkowego opuszczenia terenów i wręcz posprzątania po 
sobie. Ostatnio do grupy tych podmiotów dołączyły jednostki 
samorządu terytorialnego. Tylko na terenie Warszawy na 132 
ROD procesami z powództwa Miasta Stołecznego Warszawy 
objęte są 82 rodzinne ogrody działkowe, na których działki 
użytkują 9893 rodziny. Jest to zjawisko zatrważające i nie 
możemy ukrywać tej wiedzy przed działkowcami.

Uchwała nr 4/XI/2005 Krajowej Rady PZD z dnia 14 
stycznia 2005r. i uchwała nr 134/2005 Prezydium Kra-
jowej Rady PZD z dnia 28 października 2005r. nakłada-
ły na okręgowe zarządy obowiązek dokonania analizy 
sytuacji prawnej ogrodów i informowania Prezydium 
Okręgowego Zarządu oraz każdego zarządu ROD obję-
tego roszczeniami o toczącym się postępowaniu, nowych 
okolicznościach i zagrożeniach, które powstają w to-
ku postępowania i mają wpływ na dalsze prowadzenie 
sprawy. Jest to wymóg bezwzględny i okręgi nie mogą 
zatrzymywać wyłącznie do własnej wiadomości wiedzy 
o stanie spraw oraz problemach z nich wynikających dla 
ogrodów, działkowców i ich mienia. Zarządy ROD, a za 
ich pośrednictwem działkowcy muszą być systematycz-
nie informowani o aktualnym stanie spraw, ale także 
o podejmowanych przez okręgowe zarządy działaniach.

Dlatego Krajowa Rada zobowiązuje okręgowe zarządy 
borykające się z tymi problemami do dalszej, konsekwen-
tnej regulacji stanu prawnego gruntów i obrony rodzin-
nych ogrodów działkowych zagrożonych roszczeniami, 
wykorzystując w tym celu cały potencjał Związku, dzięki 

któremu będą mogły podjąć trud walki o spokój i bezpie-
czeństwo prawne ogrodów.

Jednocześnie Krajowa Rada PZD zobowiązuje Prezy-
dium Krajowej Rady PZD, ale przede wszystkim Pre-
zydia okręgowych zarządów do informowania każdego 
z zarządów ROD, objętego roszczeniami i działkowców 
użytkujących działki w takim ogrodzie o sytuacji prawnej, 
w jakiej jest ogród. W takiej informacji winny się znaleźć 
dane dot. usytuowania i powierzchni działki objętej po-
stępowaniem, jaki jest powód wystąpienia z roszczeniem 
i kto je zgłasza oraz w jakiej sytuacji mogą się znaleźć 
działkowcy i ogród. Temu służyć powinny walne zebra-
nia, narady i szkolenia działkowców oraz organizowane 
w tym celu spotkania z działkowcami. Pisemne informacje 
o sytuacji ogrodu, przygotowane przez zarząd ROD lub 
okręgowy zarząd winny być wywieszane na tablicach 
informacyjnych i kolportowane w sposób zwyczajowo 
przyjęty w danym ogrodzie. Okręgowe zarządy do przeka-
zania takich informacji działkowcom winny wykorzystać 
prasę lokalną, prasę związkową i Biuletyn Informacyjny 
PZD, gdzie w formie komunikatów działkowcy byliby 
informowani o aktualnej sytuacji prawnej tych ogrodów, 
działaniach podejmowanych w obronie ogrodów przez 
struktury Związku. Żaden organ Związku nie może zanie-
dbać dotarcia z informacją do ogrodów i działkowców.

Działkowcy mają prawo wiedzieć o zagrożeniach dla ich 
ogrodu, działek i mienia. Mają również prawo współuczest-
niczyć w procesie decyzyjnym i w obronie swych praw. 
Jednak przede wszystkim należy im się pełna informacja 
o zagrożeniach, które mają bezpośredni związek z ich 
dalszym funkcjonowaniem na działce i w ogrodzie.

Zdaniem Krajowej Rady nie informowanie działkowców 
przez struktury PZD o powstałych zagrożeniach może być 
traktowane jak działanie na niekorzyść działkowców i nie 
może być usprawiedliwiane w żaden sposób.

Wiceprezes

Antoni Kostrzewa

Prezes

Eugeniusz KondrackiWarszawa, dnia 27 stycznia 2006 r.
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UCHWAŁA NR 3/XIX/2006
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIALKOWCÓW

z dnia 27 stycznia 2006r.
w sprawie udziału Związku w wyborach samorządowych

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, na 
wspólnym posiedzeniu z Krajową Komisją Rewizyjną 
i Krajową Komisją Rozjemczą PZD, uznaje, że Związek 
poprzez swoich przedstawicieli powinien być reprezento-
wany w samorządach lokalnych, a także w radach powia-
tów i sejmikach wojewódzkich. Jest to nasz obowiązek, 
jako organizacji masowej, jednej z najliczniejszych orga-
nizacji pozarządowych, obowiązek nie tylko w stosunku 
do społeczności działkowych, ale także społeczności 
lokalnych z racji roli i zadań, jakie spełniają ogrody dla 
tych społeczności. Rodzinne ogrody działkowe są bowiem 
częścią miast, a działkowcy częścią społeczności tych 
miast i wszystko, co dzieje się w tej społeczności nie 
może być nam obojętne.

Dlatego Krajowa Rada postanawia, że Związek weźmie 
czynny udział w wyborach samorządowych wszystkich 
szczebli, a więc do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
wojewódzkich, w wyborach wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów. Tylko bowiem poprzez swoich radnych, zdaniem 
Krajowej Rady, Związek i działkowcy będą mogli dbać 
o interesy ogrodów działkowych, o ich istnienie i rozwój, 
ale także współdecydować w podejmowaniu i rozwią-
zywaniu najistotniejszych problemów dla społeczności 
lokalnych.

W zależności od warunków miejscowych, wynikających 
z liczebności ogrodów i działkowców, Związek wystąpi 
w wyborach:
– samodzielnie,
– w koalicjach z partiami i organizacjami społecznymi, po-

pierającymi ogrody działkowe i interesy działkowców,
– poprzez udział w lokalnych komitetach popierających 

ogrody i gwarantujących pomoc dla działkowców.
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców reali-

zację niniejszej uchwały powierza okręgowym zarządom 
PZD, a następnie zarządom ROD. Szczególną rolę mają 
też do spełnienia kolegia prezesów i delegatury. Na listy 
wyborcze należy wystawić swoich najlepszych i wypró-
bowanych działaczy społecznych, a także promować ich 
poprzez organizowanie spotkań z działkowcami wykorzy-
stując cały potencjał Związku znajdujący się w ogrodach 
działkowych.

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców zwraca 
się także do wszystkich działkowców i ich rodzin o po-
wszechny udział w wyborach samorządowych, o jedność, 
a także o głosowanie na tych kandydatów na radnych, 
którzy uzyskali rekomendację Związku i którzy zapewnią 
w samorządach wszystkich szczebli przynależną pozycję 
ogrodom działkowym.

Wiceprezes 

Wincenty Kulik 

Prezes

Eugeniusz Kondracki

Warszawa, dnia 27 stycznia 2006 r.

III. XVIII Zebranie KR PZD (c.d. z Biuletynu informacyjnego Nr 2/06)

Przedstawiamy Państwu kolejne wypowiedzi uczestników 
XVII Zebrania Krajowe Rady PZD, które odbyło się w dniu 
8 grudnia 2005 r. Warto przypomnieć, że tematem Zebrania 
był Otwarty i Długofalowy Program Rozwoju i Moderniza-
cji Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Program ten został 

przyjęty przez Krajową Radę PZD i w 2006 r. rozpoczyna-
my jego wdrażanie. Wypowiedzi Prezesów ROD świadczyć 
mogą o ogromnym zaangażowaniu i konsekwencji w reali-
zowaniu inwestycji w ogrodach i właśnie wspieraniu takich 
inicjatyw ma służyć ten Program.

Józef Guja – Prezes ROD „Relaks” w Krakowie – Kantorowicach

Szanowni Państwo!

Pragnę się z Państwem podzielić swoim dotychcza-
sowym doświadczeniem w prowadzeniu inwestycji 
na terenie naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„RELAKS” w Krakowie – Kantorowicach.

Prezesem ogrodu jestem drugą kadencję. Swoją działal-
ność rozpocząłem od porządkowania wszelkiej dokumen-
tacji ogrodowej oraz problemów nurtujących od wielu lat 
nasz ogród, a w szczególności dot. energii elektrycznej, 
zaopatrywania działkowców w wodę, ogrodzenia ze-
wnętrznego, braku pomieszczenia na spotkania działkow-
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ców i odbywające się zebrania Zarządu Ogrodu i walne 
zebrania. Ponadto dużą uwagę przywiązuję do racjonalnej 
gospodarki finansowej oraz utrzymywanie w należytym 
stanie istniejącego mienia ogrodu i Związku.

W okresie mojego prezesowania udało mi się zrealizo-
wać następujące inwestycje:

1. Sprawa prądu elektrycznego w ogrodzie.
Decyzję modernizacji tej sieci podjęliśmy z uwagi na 

fakt, że co rok brakowało pieniędzy na zapłatę Zakłado-
wi Energetycznemu. W ogrodzie występowało bowiem 
niewspółmierne zużycie energii elektrycznej, niemające 
pokrycia w poborze pieniędzy od poszczególnych dział-
kowców za prąd.

Problem ten występuje prawie w każdym rodzinnym 
ogrodzie działkowym. Wobec powyższej sytuacji po-
zwoliłem sobie nawiązać kontakt z kompetentnymi oso-
bami zajmującymi się tym zagadnieniem, w wyniku 
czego zostałem w pewien sposób ukierunkowany, jak ten 
problem mam rozwiązać, tj. wyprowadzenie wszystkich 
liczników z altan działkowców na zewnątrz, tak aby 
dany działkowiec nie miał żadnych możliwości dostępu 
do manipulowania przy swoim liczniku elektrycznym. 
Z kolei liczniki te będą znajdować się w skrzynkach / 17 
sztuk/, które z kolei będą zamykane i plombowane. Do-
stęp do nich będą miały tylko wyznaczone osoby, w tym 
w szczególności elektryk ogrodowy. Powyższy wniosek 
najpierw przedstawiłem członkom Zarządu ROD, którzy 
w większości przychylnie ustosunkowali się do niego. 
Następnie zastanowiliśmy się nad sprawami finansowymi, 
gdyż należało zakupić skrzynki energetyczne, dokonać 
ich zadaszeń przed opadami oraz wymienić elektryka 
ogrodowego, który również twierdził, że tej sprawy nie 
da się załatwić oraz że prąd ucieka do ziemi. Wstępnie 
ustaliliśmy koszt realizacji powyższej inwestycji, którą 
z kolei wstawiliśmy do planu pracy Zarządu ROD i na 
walnym zebraniu członków ROD przedstawiliśmy projekt 
przyszłej inwestycji oraz sposób jej realizacji. Dział-
kowcy nie za bardzo wierzyli, że realizacja ta dojdzie 
do skutku. Jednak większością głosów podjęto uchwałę 
o rozpoczęciu tejże inwestycji. W trakcie przełączania 
liczników z altan do skrzynek elektrycznych, niektó-
rzy z działkowców nie chcieli wyrazić zgody, wobec 
czego zarząd oświadczył im, że nie będą mieli prądu. 
Jednak po paru dniach widząc konsekwencję działania, 
zmienili swoje zdanie. Efektem końcowym jest to, że 
aktualnie nie mamy problemu z płatnościami za ener-
gię elektryczną, gdyż pobór pieniędzy od działkowców 
pokrywa się z płatnością dla Zakładu Energetycznego, 
czego większość innych grodów nie może powiedzieć. 
Dlatego radziłbym skorzystać z naszego rozwiązania 
problemu i doświadczenia, które zaznaczam nie było 
łatwe, Jednak przy realizacji inwestycji i nie tylko, nale-
ży działać konsekwentnie i zmierzać do celu. Powyższa 
inwestycja była realizowana z własnych pieniędzy ogrodu 

oraz dotacji finansowej w kwocie 2.500 zł. otrzymanej 
z Krajowej Rady PZD,

2. Sprawa wody w naszym ogrodzie,
Ogród nasz posiada studnię głębinową wraz ze zbior-

nikiem wyrównawczym,na którą to studnię nie posia-
daliśmy operatu wodnoprawnego i innych dokumentów 
w tym zakresie, a tym samym nie posiadaliśmy „Pozwo-
lenia wodnoprawnego”. Jednak zgodnie z Nowelizacją 
Ustawy Prawo wodne, z dnia 25.04.1997 r. zostaliśmy 
jako Ogród zobligowani do wystąpienia z wnioskiem 
/do końca czerwca 2000 r./ do Urzędu Miasta Krakowa 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
o wydanie Pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie 
z wód podziemnych w naszej studni. W przeciwnym razie 
nie moglibyśmy korzystać z naszej studni. Pozwolenie 
takie uzyskaliśmy, które jest ważne do 30 listopada 2006 
roku, Zaznaczam jednak, że załatwienie tej sprawy nie 
było proste oraz koszt tej inwestycji nie był mały. W tym 
miejscu pragnę poinformować Państwa, że oprócz w/w 
studni, posiadamy również niezależną od tej studni, wodę 
z ujęcia wodociągów miejskich, która to jest włączana 
w okresach braku wody w naszej studni- suszy.

Ponadto wykonaliśmy również inwestycję tj. doprowa-
dzenie wody pitnej z ujęcia wodociągów miejskich, na 
plac Ogrodu – niezależnie od dotychczasowej instalacji 
wodnej, aby tym samym działkowcy nie musieli przynosić 
wody pitnej z domu.

3. Budowa – Domu Działkowca.
Z uwagi, że nie posiadaliśmy jako ogród pomieszczenia 

do odbywania spotkań, walnych zebrań działkowców, 
a sponsorowanie przez opiekuńcze zakłady skończyło 
się – wobec czego na propozycję Zarządu ROD przed-
stawiono na walnym zebraniu działkowców, wniosek 
o podjęcie budowy „WIATY” wolnostojącej w naszym 
ogrodzie. Większością głosów, działkowcy poparli po-
wyższą propozycję. Inwestycję tą zgodnie z Prawem 
budowlanym pisemnie zgłosiliśmy do Wydziału Archi-
tektury i Urbanistyki. Aktualnie inwestycja jest już na 
ukończeniu. Mamy nadzieję, że na wiosnę w 2006 r. 
dokonamy oficjalnego – uroczystego otwarcie “DOMU 
DZIAŁKOWCA”. Według wstępnych ustaleń, na obecną 
chwilę koszt powyższej inwestycji wynosi około 20,000 
złotych, z czego robocizna wyniesie około 8.000 zł„w tym 
dotacja finansowa;z OZM PZD w kwocie 2.000 zł., oraz 
KR PZD w kwocie 3.000 złotych.

Reasumując zagadnienie inwestycji realizowanych 
w naszym Ogrodzie muszę zaznaczyć, że każda inwe-
stycja musi być realizowana zgodnie z literą prawa, prze-
pisami obowiązującymi w PZD – w tym z Instrukcją pla-
nowania i realizacji inwestycji i remontów w Ogrodach. 
Ponadto powinna być zaplanowana w planie pracy ROD 
na dany rok, a następnie zatwierdzona i uchwalona na 
walnym zebraniu członków w tym ROD.
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W trakcie kontynuowania inwestycji byłem w bieżącym 
kontakcie z OZM PZD, w którym otrzymywaliśmy wspar-
cie finansowe oraz merytoryczne, czyli pomoc fachową 
przy realizacji poszczególnych inwestycji, a tym samym 
był bieżący nadzór ze strony OZM PZD. Ważną rzeczą 
jest to, aby działkowcy byli dokładnie poinformowani 
o każdej inwestycji, sposobie jej realizacji, celowości 
podejmowanej inwestycji tzn. czy dana inwestycja jest 
konieczna. Jest to bardzo ważne przy realizowaniu każ-
dej inwestycji, aby tym samym działkowcy włączali się 
czynnie w ramach prac społecznie użytecznych, chociaż 
zauważa się, z roku na rok coraz mniejsze zaangażowanie 
działkowców w tym zakresie. Środki na finansowanie 
inwestycji w ogrodzie pochodzą z wpłat poszczególnych 
działkowców oraz jak już wcześniej wspomniałem dotacji 

finansowej z KR PZD i OZM PZD. Zarówno z zakładów 
pracy, jak i samorządów żadnego wsparcie finansowego 
nie otrzymaliśmy. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest aby 
zarząd ogrodu prowadził racjonalną gospodarkę finan-
sową. Głównie przy zakupie różnych materiałów warto 
szukać dobrych, ale po niższych cenach, w ten to sposób 
można obniżyć ogólne koszty inwestycji. Nie wolno 
też zapominać o planie zagospodarowania ogrodu, przy 
podejmowaniu danej inwestycji.

Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować w imie-
niu własnym i Zarządu ROD „Relaks “Prezydium KR 
PZD za przyznane nam dotacje finansowe, z przeznacze-
niem na dokończenie realizowanych inwestycji.

Dziękuję za wysłuchanie.

Danuta Bałtrusiewicz – Prezes ROD „Star” w Starachowicach

Szanowni Zebrani!

Rodzinny Ogród Działkowy „STAR” w Starachowicach 
liczy łącznie 470 działek. Czynnikiem utrudniającym jego 
funkcjonowanie, jest specyficzna struktura ogrodu:
1. Składa się z siedmiu terenów położonych w sześciu 

punktach miasta, na których znajduje się od 6-ciu do 
168-miu działek,

2. Tereny, które zajmuje mają trzech właścicieli:
– Polski Związek Działkowców (6,6 ha),
– Lasy Państwowe (7 ha),
– Gmina Starachowice (2,7 ha)

3. Ogród powstawał w różnym czasie. Najstarsza część 
istnieje od 50-ciu lat, najmłodsza od 25 lat.
Koła wchodzące w skład ROD STAR wyposażone 

były w podstawową infrastrukturę o różnych stopniach 
zużycia:

 ogrodzenie – we wszystkich Kołach,
 sieć wodociągowa — w sześciu Kołach,
 świetlice – w trzech Kołach,
 energia elektryczna – w świetlicy ogrodu.
W ciągu ostatniej kadencji w ramach inwestycji udało 

się wykonać wiele zadań inwestycyjnych na różnych te-
renach ROD.: Ponadto w ramach prac modernizacyjnych 
wykonano:

Na terenach (Kołach) Zalesie 1 i 2 oraz Mieszka – częś-
ciowe odwodnienie terenu,
Na terenach (Kołach) Zalesie 2, Wierzbowa 2 i Orłowo 
– generalny remont 7 bram
Na terenie (Kole) Zalesie 1 – wymianę bramy ogro-
dowej,
Na terenach (Kołach) Mieszała, Orłowo i Zalesię 1 
– remont świetlic ogrodowych,
Na terenach (Kołach) Zalesie 1 i 2 oraz Wójtówka -
wymianę łącznie 400 m siatki ogrodzeniowe.

–
–
–
–

–

–

–

–

–

Wykonywane były również prace remontowe i konser-
watorskie ogrodzeń, dróg wewnętrznych oraz dojazdo-
wych, miejsc parkingowych, prace porządkowe na tere-
nach ogrodów i w ich otoczeniu. Prace modernizacyjne 
oraz remontowe wykonywane były przez działkowców 
w ramach prac społecznie użytecznych za wyjątkiem prac 
spawalniczych /tryb zlecony/. Działkowcy przepracowali 
łącznie ok. 3 tyś godzin w ciągu 5-ciu lat. Prace finanso-
wane były z funduszy rozwoju poszczególnych Terenów 
(Kół) oraz rezerwy Zarządu ROD STAR.

Inwestycje takie jak remont świetlicy i ogrodzenia z siatki 
wykonywane były w trybie gospodarczym przez działkow-
ców. Przepracowali przy nich ok. 300 godzin. Pozostałe 
inwestycje prowadzone były w trybie mieszanym. I tak:

 przy elektryfikacji ogrodów prace specjalistyczne 
realizował wykonawca, pozostałe takie jak: kopanie 
i zasypywanie rowów, rozciąganie przewodów, insta-
lacja skrzynek rozdzielczych, wykonywane były przez 
działkowców, którzy poświęcili na to ok. 500 godzin,
 przy budowie wodociągów wszystkie prace niefachowe 
wykonywane były przez działkowców / po 10 godzin na 
osobę /, natomiast sama sieć wykonywana była przez 
specjalistów w systemie zleconym – budowa betono-
wego ogrodzenia wykonywana była przez producenta 
elementów,
natomiast prace wykończeniowe wykonali działkowcy 
przeznaczając na nie do tej pory ponad 200 godzin.
Koszt wszystkich inwestycji zamknął się kwotą 79 

tys. zł. Środki finansowe na inwestycje pochodziły z na-
stępujących źródeł:
1. dotacje z Krajowej Rady w łącznej kwocie 6 tyś zł,
2. wpłaty własne działkowców w łącznej kwocie 45 tyś zł 

(100 do 500 zł na osobę zależnie od inwestycji),
3. Fundusz Rozwoju Ogrodu STAR
4. Praca własna działkowców

–

–

–
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Jak wynika z przedstawionych danych główny ciężar 
inwestycji w ogrodzie ponieśli działkowcy. Biorąc pod 
uwagę, że większość z nich to emeryci i renciści oraz 
osoby na zasiłkach przedemerytalnych jest to dla nich 
ogromne obciążenie finansowe i fizyczne. Pomimo tego 
planujemy dalsze kontynuowanie koniecznych prac mo-
dernizacyjnych i inwestycyjnych. Dotyczy to ogrodzeń 
(wymiana ok. 500m siatki, wykonanie 2-ch nowych 
bram). Będziemy chcieli kontynuować elektryfikację 
ogrodów. Konieczna będzie też budowa dwóch nowych 
wodociągów oraz dokończenie odwodnienia ogrodów. 
Planujemy również adaptację magazynu na świetlicę na 
jednym z terenów.. Wykonanie zamierzeń uzależnione 
będzie jednak od możliwości finansowych ogrodu i musi 
być rozciągnięte w czasie.

Chciałabym teraz przejść do bardziej szczegółowego 
omówienia inwestycji wykonanej w bieżącym roku 
w Kole Wierzbowa 2. Koło to liczy 59 działek. Na 
Konferencji Delegatów Ogrodu „STAR” podjęta została 
uchwała o realizacji zadania inwestycyjnego, budowa 
betonowego ogrodzenia o długości 300 m. Realizacja 
inwestycji została poprzedzona zgłoszeniem rozpoczęcia 
robót do Starostwa Powiatowego w Starachowicach. 
Prace prowadzone były systemem mieszanym. Wy-
konawca wyłoniony został poprzez konkurs ofert. Do 
realizacji przystąpiono w maju 2005r. Ogrodzenie ma 
wysokość 2 m, składa się ze 143 przęseł i stanowi prawie 
połowę całego ogrodzenia terenu, które liczy 650 m. 
Koszty materiałów i robocizny wyniosły 15,9 tyś zł. Na 
inwestycję została przyznana dotacja Krajowej Rady 
w wysokości 3 tyś zł. Dotacja została rozliczona zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Partycypacja finansowa 
działkowców wyniosła 100 zł od osoby. Przy wykony-
waniu inwestycji działkowcy wykonali szereg prac na 
kwotę ok. 1400 zł. Były to prace wykończeniowe przy 
ogrodzeniu oraz po jego zewnętrznej stronie np. niwela-
cja terenu oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci. Na 
tak przygotowanym terenie posadzono jesienią żywopłot 
-160 sadzonek berberysu zakupione przez Zarząd ROD 
STAR. Na wiosnę dokończona zostanie niwelacja terenu, 
zostanie dosadzony żywopłot – jeszcze ok. 300 sadzonek 
berberysu. Zostanie również posadzone ok. 50 sztuk 
krzewów ozdobnych z własnej produkcji np. karagana 
syberyjska, pęcherznica kalino Ustna odm. Diabolo 
i róże pnące oraz zostanie posiana trawa. Przy okazji 
porządkowania terenu chcemy wykonać dwa parkingi. 

Prowadzone już były w tej sprawie wstępne rozmowy 
z Urzędem Miasta.

Niestety, nie udało się naszemu ogrodowi uzyskać 
żadnego wsparcia finansowego ze strony samorządów 
lokalnych. Argumentem odmownym jest brak środków. 
Natomiast nie mamy problemów z uzyskiwaniem po-
zwoleń na prace w otoczeniu ogrodu pod warunkiem, że 
będziemy je sami finansować. Jedyna pomoc, która była 
udzielana ogrodowi pochodziła od zakładu patronackiego, 
dopóki istniał.

Opierając się na doświadczeniach uzyskanych w trakcie 
prowadzenia inwestycji chcielibyśmy zgłosić kilka wnio-
sków do dyskusji i pod rozwagę Krajowej Rady.

Podstawowy wniosek dotyczy rozszerzenia upraw-
nionych do uzyskania dofinansowania inwestycji lub 
remontów o ogrody, które położone są na terenach dzier-
żawionych od użytkowników wieczystych, innych niż 
samorządy lokalne.

Krajowa Rada odmawia takim ogrodom przyznania 
dofinansowania argumentując odmowę ich niepewnym 
statusem prawnym. Dla zasady można się z tym argumen-
tem zgodzić, ale naszym zdaniem w tym momencie giną 
z oczu ludzie, którzy tam uprawiają działki. Sprawa ta 
jest bardzo ważna. Działkowcy z takich ogrodów muszą 
swoje inwestycje finansować w całości z własnych środ-
ków lub pozwolić na degradację infrastruktury. Prosimy 
więc o wypracowanie sposobu dofinansowywania również 
i takich ogrodów.

Drugi wniosek dotyczy terminu przyznawania i rozli-
czania dotacji. W przypadku przyznania dotacji w mie-
siącach jesienno-zimowych prosimy aby Krajowa Rada 
rozważyła możliwość przedłużenia terminu rozliczenia. 
Okres październik-marzec jest na działkach sezonem 
martwym i tym czasie nie ma możliwości wykonywania 
prac budowlanych a w dzisiejszym czasie nie zawsze jest 
bezpieczne i opłacalne dokonywanie wcześniejszych za-
kupów materiałów i ich składowanie przez okres zimy ze 
względu na możliwość ich zniszczenia lub kradzieży.

Ostatni wniosek dotyczy szkoleń.
Proponujemy, aby Okręgowe Zarządy prowadziły ob-

ligatoryjne szkolenia Zarządów ogrodowych oraz osób 
odpowiedzialnych za prowadzenie inwestycji. Powinny 
one dotyczyć zagadnień prawa budowlanego, potrzebnej 
dokumentacji zewnętrznej i wewnętrznej, sposobów fi-
nansowania i rozliczania. Ułatwi to prowadzenie inwesty-
cji oraz pozwoli uniknąć problemów z ich legalnością.
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IV. Uchwały Prezydium Krajowej Rady

UCHWAŁA NR 5/2006
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie realizacji zapisów art. 14 ust.1 i 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Działając na podstawie § 95 ust 3 i §93 pkt. 1 Statutu 
Polskiego Związku Działkowców, w związku z § 17 pkt 
14 Regulaminu Krajowej Rady PZD Prezydium Krajowej 
Rady postanawia:

§ 1
Wprowadzić Wytyczne dotyczące realizacji art. 14 

ust.1 i 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, 
w związku z art. 14 ust. 4 powołanej ustawy, stanowiących 
załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Zobowiązać wszystkie okręgowe zarządy do konse-

kwentnej realizacji uchwał Krajowej Rady PZD i Prezy-
dium Krajowej Rady PZD dotyczących regulacji stanu 
prawnego gruntów rodzinnych ogrodów działkowych 
i rejestru członków PZD.

§3
Tracą moc uchwały:

1.Uchwała Nr 25/97 Prezydium Krajowej Rady PZD 
z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie realizacji art. 121 
ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych,

2. Uchwała Nr 43/98 Prezydium Krajowej Rady z dnia 
12 maja 1998 r. w sprawie zmiany wytycznych stano-
wiących załącznik do uchwały 25/97 z dnia 18 czerwca 
1997 r. i wprowadzenia jednolitego tekstu wytycznych,

3. Uchwała Nr 26/97 Prezydium Krajowej Rady Polskie-
go Związku Działkowców z dnia 18 czerwca 1997 r. 
w sprawie pełnomocnictwa szczególnego.

4. Uchwała Nr 45/98 Prezydium Krajowej Rady Polskiego 
Związku Działkowców z dnia 12 maja 1998 r. w spra-
wie określenia zasad, jakim powinna odpowiadać treść 
umowy notarialnej zawartej pomiędzy PZD i członkiem 
Związku użytkującym działkę w POD, którego grunt 
jest w użytkowaniu wieczystym PZD.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzes

Stanisław Chodak

Prezes

Eugeniusz Kondracki

Warszawa, dnia 26 stycznia 2006 r.

Załącznik do uchwały nr �/2006
Prezydium Krajowej Rady PZD
Z dnia 26 stycznia 2006 r.

WYTYCZNE
dotyczące realizacji art. 14 ust.1 i 2 w związku z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.  

o rodzinnych ogrodach działkowych

Realizację zapisów art.14 ust.1 i 2 powołanej ustawy, po-
legającą na umożliwieniu dokonania na rzecz działkowca 
wpisu prawa użytkowania działki do księgi wieczystej, wy-
maga wcześniejszego wykonania następujących zadań:

I. Czynności prawne
Do podjęcia czynności ujawnienia w księdze wieczy-

stej prawa użytkowania działki przez członka Związku 
niezbędne jest spełnienie następujących przesłanek:
1. Nieruchomość, na której znajduje się ogród jest w użyt-

kowaniu, użytkowaniu wieczystym PZD lub stanowi 
jego własność, a prawo to ujawnione jest w księdze 
wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,

2. Prawo używania (użytkowania) działki ujawniane 
jest w księdze wieczystej na wniosek członka PZD na 

rzecz, którego ustanowione zostało, w drodze uchwa-
ły, bezpłatne i bezterminowe prawo używania działki 
(użytkowania działki) i prawo to nie wygasło,

3. W przypadku prawa użytkowania wieczystego lub 
prawa własności Związku do gruntu rodzinnego ogrodu 
działkowego, czynność ustanowienia prawa użytkowa-
nia działki odbywa się w drodze umowy cywilnopraw-
nej zawartej w formie aktu notarialnego (art. 14 ust.2 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Realizacja art. 14 ust 1 i 2 ustawy o rodzinnych ogro-

dach działkowych wymaga od wszystkich organów sa-
morządu PZD podjęcia następujących czynności:

II. Zadania dla Zarządów ROD
Do zadań Zarządów ROD należy:
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1. Aktualizacja planów zagospodarowania ogrodów w za-
kresie:
a) uzgodnienia z okręgowym zarządem dokumentów 

dotyczących przekazania PZD nieruchomości, na 
której znajduje się ogród z rzeczywistym stanem jego 
zagospodarowania oraz z planem zagospodarowania 
ogrodu,

b) weryfikacji planu zagospodarowania ogrodu w zakre-
sie: granic działek, ich powierzchni, numeracji oraz 
sposobu zagospodarowania (tereny ogólne, obiekty 
kubaturowe itp.).

c) przedstawienia aktualnego planu do publicznej wia-
domości i wglądu przez członków Związku użytku-
jących działki w danym ROD,

d) podania informacji o terminach wyłożenia planu 
i możliwościach zgłaszania zastrzeżeń, na tablicach 
informacyjnych i w sposób zwyczajowo przyjęty 
w danym ROD,

e) zatwierdzenia przez Prezydium Okręgowego Zarządu 
zmian w planie zagospodarowania ogrodu dokona-
nych na wniosek zarządu ROD i przyjętych wcześniej 
przez walne zebranie w formie uchwały (§ 92 ust. 3,4 
i 5 Regulaminu POD).

2. Uporządkowanie dokumentacji członków Związku 
użytkujących działki w ROD, poprzez zgromadzenie 
następujących dokumentów:
a) deklaracji członkowskiej i uchwały zarządu ROD lub 

OZ (w przypadku nowych oraz odtwarzanych ogro-
dów) nadającej działkowcowi członkostwo i prawo 
użytkowania działki (§ 63 ust.1 Regulaminu POD).

b) uchwały o nadaniu członkostwa i przydziale działki na 
rzecz nowego członka Związku winny uwzględniać: 
nr działki użytkowanej przez członka Związku, nazwę 
ROD, położenie i nr działki lub działek geodezyjnych, na 
których znajduje się dany rodzinny ogród działkowy oraz 
nr księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,

c) karty rejestracyjnej „C”
3. Przekazanie aktualnych danych oraz wszelkich zmian 

do Rejestru członków PZD prowadzonych przez właś-
ciwy okręgowy zarząd PZD, w tym powiadamianie 
o konieczności wykreślenia z księgi wieczystej praw 
członka PZD do użytkowania działki.

III. Zadania dla Okręgowych Zarządów PZD  
i ich Prezydiów

1. Do zadań okręgowych zarządów należą:
a) uzgodnienie przez Okręgowy Zarząd PZD rzeczywi-

stych granic ROD z działkami geodezyjnymi wska-
zanymi w dokumentacji prawnej ROD i księgach 
wieczystych,

b) uzgodnienie z zarządem ROD Rejestru członków 
PZD oraz dokumentacji dotyczącej członkostwa,

c) dążenie do sytuacji, aby każdy rodzinny ogród dział-
kowy stanowił odrębną nieruchomość, dla której 
założona jest księga wieczysta,

d) nadzór nad bieżącą realizacją zapisów 14 ust.1 i 2 usta-
wy o rodzinnych ogrodach działkowych, tj. nad wpisem 
do ksiąg wieczystych, ale również nad wykreśleniem 
wpisu o prawie użytkowania działki członka Związku 
z księgi wieczystej, z chwilą wygaśnięcia tego prawa.

2. Do zadań Prezydium okręgowego zarządu należy:
a) zatwierdzanie przez Prezydium OZ PZD aktuali-

zowanych planów zagospodarowania ogrodów oraz 
sprawdzenie ich zgodności z granicami działek geo-
dezyjnych i dokumentacją prawną ogrodu,

b) wskazywanie pełnomocników, po dwóch, stawają-
cych do aktu, upoważnionych do zawierania umów 
notarialnych, w imieniu PZD, do ujawnienia i wy-
kreślania z księgi wieczystej prawa działkowców do 
użytkowania działki w ROD.

3. Prowadzenie Rejestru członków, zgodnie z Uchwałą 
nr 6/XVII/2001 Krajowej Rady PZD z dnia 6 grudnia 
2001r. w sprawie rejestru członków Polskiego Związku 
Działkowców oraz uchwałą Nr 64/2003 Prezydium 
Krajowej Rady PZD w sprawie zasad i trybu prowa-
dzenia rejestru członków PZD. Wydawanie wypisów 
z rejestru członków na wniosek zainteresowanych (za-
łącznik nr 1),

4. Udzielanie zarządom ROD pomocy organizacyjnej 
i prawnej w zakresie realizacji art.14 ust. 1 i 2 ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych.

IV. Zadania pełnomocników PZD realizujących 
zapisy art. 14 ust.2 ustawy  

o rodzinnych ogrodach działkowych
Do zadań Pełnomocników należy:

1. Reprezentowanie PZD przy ustanowieniu prawa użyt-
kowania działki na rzecz członka Związku i czuwanie 
nad właściwym sporządzeniem aktu notarialnego,

2. Udzielanie pełnomocnictw szczególnych na rzecz 
innych przedstawicieli PZD.

V. Zadania dla Prezydium Krajowej Rady PZD
1. Do zadań Prezydium Krajowej Rady PZD należą:

a) kierowanie procesem realizacji art. 14 ust.1 i 2 ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych,

b) współpraca z okręgowymi zarządami w rozwiązy-
waniu problemów powstałych w przypadku ustana-
wiania i wpisywania praw działkowców do ksiąg 
wieczystych,

c) ustalenie treści i trybu udzielania pełnomocnictw do 
ustanawiania prawa użytkowania działki w imieniu 
Polskiego Związku Działkowców.

VI. Koszty przygotowania i realizacji zapisów.
1. Koszty przygotowania dokumentacji ogrodu, w tym 

uaktualnienie lub wykonanie planu zagospodarowania 
ogrodu ponosi zarząd ROD,
2.Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego 

i wpisem w księdze wieczystej prawa użytkowania działki 
ponosi indywidualnie każdy działkowiec.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 5/2006
Prezydium Krajowej Rady PZD
z dnia 26 stycznia 2006r.

Wzór wypisu z Rejestru

Polski Związek Działkowców

Wypis z Rejestru Członków Polskiego Związku Działkowców

Pan/Pani .....................................................................................................................................

oraz współmałżonek
Pan/Pani .....................................................................................................................................

Jest/są członkiem/ami Polskiego Związku Działkowców, któremu/ ym Zarząd ROD / Prezydium Okręgowego Za-

rządu ................................. PZD w dniu ............................. uchwałą nr .................. przydzielił działkę nr .................. 

o powierzchni .................. m2, w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ............................................ położonym  

w ............................................ na działce/działkach ewidencyjnej/nych nr, nr: ................................................

Polski Związek Działkowców posiada prawo własności, użytkowania wieczystego, użytkowania gruntu*, które ujaw-

nione jest w dziale ............ księgi wieczystej Kw ............ prowadzonej dla tej nieruchomości przez właściwy Sąd 

Rejonowy.

Rodzinny Ogród Działkowy ......................... zarejestrowany jest w Rejestrze ROD Krajowej Rady PZD pod nr 

......................... jako ogród stały

Wypis wydawany jest na wniosek zainteresowanego i uprawnia do podjęcia czynności wynikających z art. 14 ust. 1 

w związku z art. 14 ust.4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

................................. ...................................
Prezes OZ PZD osoba upoważniona

Miejscowość/Data ...............................

*należy wybrać właściwy tytuł prawny PZD do gruntu ROD.
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UCHWAŁA NR 6/ 2006
Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Zwiazku Działkowców
z dnia 26 stycznia 2006 r

w sprawie pełnomocnictwa szczególnego służącego do realizacji art. 14 ust. 2 ustawy  
o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r.

Realizując zapisy art. 14 ust 2 ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych, działając w na podstawie § 95 
ust.1 i 4, w związku z § 93 pkt. 25 statutu PZD Prezydium 
Krajowej Rady PZD ustanawia treść i tryb udzielania 
i posługiwania się pełnomocnictwem szczególnym.

§ 1
1. Pełnomocnictwo służy do reprezentowania Polskiego 

Związku Działkowców podczas czynności ustanowienia 
na rzecz członka Związku prawa użytkowania działki 
w rodzinnym ogrodzie działkowym, w drodze umowy 
cywilnoprawnej zawartej w formie aktu notarialnego.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust.1, udzielane 
może być, jeżeli grunty rodzinnego ogrodu działkowego 
spełniają warunki określone w art.14 ust.2 powołanej 
ustawy.

§ 2
Pełnomocnictwa szczególnego, w formie aktu notarial-

nego, udziela zgodnie z § 96 statutu PZD Prezes Związku 
lub upoważniony przez niego wiceprezes, łącznie z innym 
członkiem Krajowej Rady.

§ 3
Pełnomocnictwo szczególne udzielane są:

a) prezesom okręgowych zarządów wraz z innym człon-
kiem Okręgowego Zarządu, osobom z grona członków 
Okręgowego Zarządu, wskazanym przez Prezydium 
Okręgowego Zarządu PZD,

c) innym osobom (w każdym przypadku dwie osoby) 
wskazanym w drodze uchwały Prezydium Okręgowego 
Zarządu PZD do załatwienia sprawy konkretnego ROD 
spełniającego warunki ustawowe.

§ 4
Pełnomocnicy, o których mowa w § 3 lit. a i b mogą 

ustanawiać innych pełnomocników wskazanych przez 
Prezydium Okręgowego Zarządu PZD do załatwienia 
spraw konkretnego ROD.

§ 5
1. Wydane pełnomocnictwa wymagają rejestracji w Kra-

jowej Radzie PZD lub okręgowym Zarządzie w przy-
padku udzielenia dalszych pełnomocnictw.

2. Rejestr udzielonych pełnomocnictw wraz z doku-
mentacją będącą podstawą do ich wydania stanowią 
dokumentację chronioną zgodnie z zarządzeniem Nr 
1/97 Prezesa Krajowej Rady PZD z dnia 21 maja 1997 r. 
w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jed-
nolitego wykazu dla akt biura KR PZD oraz uchwałą 
Nr 50/2001 Prezydium KR PZD z dnia 18 maja 2001 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej biura OZ PZD.

§ 6
Treść Pełnomocnictwa szczególnego do realizacji art.14 

ust.2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz 
pełnomocnictwa szczególnego do czynności w konkret-
nym ROD stanowią załączniki nr 1 i 2.

Wiceprezes

Stanisław Chodak

Prezes

Eugeniusz KondrackiWarszawa dnia 26 stycznia 2006 r.
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Załącznik nr 1

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE

Na podstawie art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz § 93 pkt 25 i 96 Statutu PZD 
oraz uchwały nr / 2006 Prezydium Krajowej Rady z dnia 27 stycznia 2006r w sprawie pełnomocnictwa szczególnego 
służącego realizacji art. 14 ust.2 powołanej ustawy, działając w imieniu PZD:
1. ............................... ................................ ............................... .........................................................

nazwisko i imię syn /córka zamieszkały/a seria i numer dowodu osobistego

2. ............................... ................................ ............................... .........................................................
nazwisko i imię syn /córka zamieszkały/a seria i numer dowodu osobistego

Udzielają pełnomocnictwa:

1. ............................................... ............................................... ...............................................
imię i nazwisko imiona rodziców zamieszkałemu/ej

2. ............................................... ............................................... ...............................................
imię i nazwisko imiona rodziców zamieszkałemu/ej

obu/ obojgu łącznie, do reprezentowania Polskiego Związku Działkowców podczas czynności związanych z ustanowie-
niem prawa użytkowania działek w drodze umów cywilnoprawnych -w formie aktu notarialnego – na rzecz członków 
Polskiego Związku Działkowców, użytkujących działki w rodzinnych ogrodach działkowych, jak również do składania 
wszelkich oświadczeń, wniosków pism i podań oraz odbierania dokumentów w zakresie tego pełnomocnictwa.
Zgodnie z §4 uchwały i na warunkach w niej określonych niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do udzielenia przez 
pełnomocnika dalszego pełnomocnictwa.

Załącznik nr 2

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE

Działając na mocy pełnomocnictwa Repertorium A Nr..... udzielonego w dniu......... przed notariuszem............... 
w Kancelarii Notarialnej w............................ (pełnomocnictwo szczególne w załączeniu) upoważniam:
1. .............................................. ............................................... ...............................................

imię i nazwisko imiona rodziców zamieszkałego/ą
2. .............................................. ............................................... ...............................................

imię i nazwisko imiona rodziców zamieszkałego/ą

obu/ obojgu łącznie do reprezentowania Polskiego Związku Działkowców podczas czynności związanych z ustano-
wieniem prawa użytkowania działek na rzecz poszczególnych członków Związku użytkujących działki w ROD im. 
....................................... w .........................................., zarejestrowanym w Rejestrze ROD Krajowej Rady PZD pod 
nr .........................
Teren ROD obejmuje działki geodezyjne nr, nr: ............, do których Polski Związek Działkowców posiada prawo 
użytkowania wieczystego*. Prawo Polskiego Związku Działkowców ujawnione jest w dziale ....... księgi wieczystej 
Kw. ........ prowadzonej dla nieruchomości przez właściwy Sąd Rejonowy.
Pełnomocnicy upoważnieni są do działania w zakresie niniejszego pełnomocnictwa.

* w przypadku własności PZD do gruntu ROD należy wpisać „prawo własności”.
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UCHWAŁA NR 7 / 2006
PREZYDIUM KRAJOWE RADY

POLSKIEGO ZWIAZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 26 stycznia 2006 r.

w sprawie ustalenia podstawowych zapisów,  
jakie powinna uwzględniać treść umowy notarialnej  

zawieranej pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców,  
którego grunt jest w użytkowaniu wieczystym  

lub stanowi jego własność, a członkiem Związku.

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Dział-
kowców działając zgodnie z § 93 pkt 1 i pkt 26 w związku 
z §95 ust.4 statutu PZD realizując zapisy art. 14 ust 2 
i art.14 ust.4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
postanawia:

§ 1
Przyjąć, że umowa o ustanowienie prawa użytkowania 

działki na rzecz członka PZD winna zawierać:
1) podstawę prawną jej sporządzenia – art. 14 ust. 2 usta-

wy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz uchwałę 
Nr 5/ 2006 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związ-
ku Działkowców z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie 
realizacji zapisów art. 14 ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych

2) wskazanie stron umowy – imiona i nazwiska osób sta-
wających w imieniu PZD oraz imię i nazwisko członka 
Związku,

3) szczegółowe oznaczenie przedmiotu umowy:
a) działki – w tym: nr działki użytkowanej przez członka 

Związku, jej powierzchnię i położenie,
b) rodzinnego ogrodu działkowego, w tym: miejsco-

wość, nazwa rodzinnego ogrodu działkowego, nr 
pod jakim ogród figuruje w Rejestrze ROD Krajowej 
Rady PZD, tytuł prawny PZD do gruntu ROD, działki 
geodezyjne, na których znajduje się ogród, numer 
księgi wieczystej i Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzącego księgę wieczystą dla tej 
nieruchomości,

4) warunki na jakich ustanawia się użytkowanie:
a) jego niezbywalny i nieodpłatny charakter,

b) określenie praw i obowiązków użytkownika działki,

c) zobowiązanie użytkownika do przestrzegania prze-
pisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, 
statutu PZD i regulaminu ROD:

5) określenie przypadków, w których umowa może być 
rozwiązana przez każdą ze stron,

6) określenie sytuacji, w których zawarta przez strony 
umowa wygasa – dotyczy to przypadków ustania człon-
kostwa, zamiany działki w tym lub innym ROD,

7) wskazanie, że prawo działkowca podlega ujawnieniu 
w księdze wieczystej,

8) zapis określający stronę ponoszącą koszty związane 
z umową i wpisem do księgi wieczystej – koszty z tego 
tytułu ponosi użytkownik,

9) wprowadzenie zapisu, że w przypadku braku uregu-
lowań w umowie obowiązują przepisy kodeksu cywil-
nego.

§ 2

Wzór umowy o ustanowienie prawa użytkowania dział-
ki stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WICEPREZES

Stanisław CHODAK

PREZES

Eugeniusz KONDRACKIWarszawa dnia 26 stycznia 2006 r.
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Załącznik do uchwały nr 7/ 2006
Prezydium Krajowej Rady PZD
z dnia 26 stycznia 2006r.

Akt notarialny

Dnia .................................... przed notariuszem .................................................................., 
prowadzącym Kancelarię Notarialną ........................... w ...................................................
stawili się 1. (przedstawiciel PZD) ....................................................................................................
 2. (przedstawiciel PZD) ....................................................................................................
 3. (członek Związku) .........................................................................................................
 4. (współmałżonek – członek Związku) ............................................................................

Umowa o oddanie gruntu w użytkowanie

§ 1
Przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców, zwani w dalszej części umowy, użytkownikiem wieczystym* 

oświadczają, że Polski Związek Działkowców jest użytkownikiem wieczystym* nieruchomości (zabudowanej lub 
niezabudowanej) objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowym w (miejscowość) KW nr ............ Nieruchomość ta poło-
żona jest (adres, powierzchnia, numer ewidencyjny, numer obrębu ewidencyjnego).

W dziale tej księgi jako użytkownik wieczysty* wpisany jest Polski Związek Działkowców.

§ 2
1.Użytkownik wieczysty* działając na podstawie art. 14 ust. 2. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 

z 8.07.200� r. Nr �6�; poz. ����) i uchwały nr/2006 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców 
z dnia 27 stycznia 2006r. ustanawia na rzecz (imię i nazwisko – jeśli oboje małżonkowie są członkami Związku 
wpisuje się oboje i dalej używa w stosunku do użytkownika liczby mnogiej) zwanego w dalszej części umowy 
„użytkownikiem” prawo użytkowania działki nr ....... o powierzchni ....... m2 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym 
im. ............................ w ................................., zarejestrowanym w Rejestrze ROD Krajowej Rady PZD pod numerem 
........................., nr KW i oznaczenie sądu jak w § 1.

§ 3
1. Użytkowanie związane jest z członkostwem w Polskim Związku Działkowców.
2. Użytkowanie jest niezbywalne.
3. Użytkowanie jest nieodpłatne.

§ 4
Użytkownik nie może obciążać ustanowionego prawa żadnymi zobowiązaniami zarówno finansowymi jak i rzeczo-
wymi.

§ 5
Użytkownik zobowiązany jest do wykonywania prawa użytkowania zgodnie z wymogami ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych, statutu Polskiego Związku Działkowców, regulaminu rodzinnych ogrodów działkowych oraz 
prawidłowej gospodarki.

§ 6
Użytkownik zobowiązuje się do uiszczania składki członkowskiej oraz opłat na potrzeby funkcjonowania rodzinnego 
ogrodu działkowego uchwalanych przez walne zebranie członków rodzinnego ogrodu działkowego zgodnie ze statutem 
Polskiego Związku Działkowców.
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§ 7
Użytkownik jest właścicielem nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce określonej w § 2, wykona-
nych lub nabytych ze środków finansowych użytkownika.

§ 8
Użytkownik ma prawo do użytkowania działki i pobierania z niej pożytków zgodnie z zasadami wynikającymi ze 
statutu PZD i regulaminu ROD.
Prawo użytkowania działki określonej w § 2 na rzecz użytkownika (imię i nazwisko) podlega ujawnieniu w księdze 
wieczystej.

§ 9
1. Użytkowanie wygasa najpóźniej z chwilą śmierci osoby (osób), dla której zostało ustanowione.
2. Prawo użytkowania działki oznaczonej w § 2. wygasa z chwilą ustania członkostwa. Przyczyny ustania członkostwa 

określa statut PZD.
3. Zmiana użytkownika działki, polegająca na zamianie działki przez dotychczasowego użytkownika, skutkuje wy-

gaśnięciem prawa użytkowania działki oznaczonej w § 2.

§ 10
1. Użytkownik zobowiązuje się do skutecznego wykreślenia prawa użytkowania działki z księgi wieczystej z chwilą 

wygaśnięcia tego prawa.
2. W przypadku nie wywiązania się z tego zobowiązania, wykreślenia dokona Polski Związek Działkowców z tym,że 

wszystkimi kosztami związanymi z tą czynnością obciążony będzie użytkownik.

§ 11
Koszty związane z zawarciem niniejszej umowy oraz wpisu do księgi wieczystej ponosi użytkownik.

§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Użytkownik wieczysty* Użytkownik
1................................ 1................................
2................................ 2................................

* w przypadku, gdy grunt ROD stanowi własność PZD w miejsce zapisu użytkownik wieczysty należy wpisać „właściciel”
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UCHWAŁA NR 8/2006
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie wysokości oprocentowania w roku 2006 pożyczek udzielanych z Funduszu  
Samopomocowego PZD na inwestycje i remonty w rodzinnych ogrodach działkowych

Zgodnie z § 7 ust. 2 uchwały nr 4/XXIII/2002 Krajowej 
Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 paździer-
nika 2002 r. w sprawie utworzenia w Polskim Związku 
Działkowców Funduszu Samopomocowego PZD (Biuletyn 
Informacyjny nr 9(120)2002) udzielane pożyczki z tego 
Funduszu są oprocentowane według wskaźnika inflacji 
prognozowanego w Budżecie Państwa na dany rok.

Prezydium Krajowej Rady PZD działając na podstawie 
§ 93 pkt. 16 statutu PZD w związku w § 5 ust. 1 przywoła-
nej powyżej uchwały Krajowej Rady PZD postanawia:

§ 1
Ustalić na rok 2006 oprocentowanie udzielanych poży-

czek z Funduszu Samopomocowego PZD w wysokości 
2% w skali rocznej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

Sekretarz

Zbigniew Kielak

Prezes

Eugeniusz Kondracki

Warszawa, dnia 26 stycznia 2006 r.

V. W sprawie uchwały gminy Michałowice c.d.

1. Konfliktowa Gmina Michałowice

Dnia 29 września br. Rada Gminy Michałowice (woj. 
małopolskie) podjęła uchwałę o skierowaniu do Trybu-
nału Konstytucyjnego ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych.

Według Krajowej Rady nowa ustawa o ROD zabezpie-
cza prawa i interesy działkowców, tworzy ochronę przed 
ponawiającymi się atakami na Związek, jego członków 
i ogrody. Jeszcze przed uchwaleniem ustawy poparcie dla 
niej wyraziło ponad 235 tyś., działkowców imiennymi 
podpisami, a do Krajowej Rady skierowano tysiące apeli, 
stanowisk, uchwał i listów walnych zebrań i zarządów 
ogrodów wyrażające swoje poparcie.

Przepisy ustawy ledwo zdążyły wejść w życie, gdy 
po kilku dniach zostały zaskarżone przez Radę Gminy 
Michałowice. Wysuwane zarzuty dotyczą m.in. obowiąz-
ków gmin wobec ogrodów, nowego przepisu chroniącego 
działkowców i ogrody przed roszczeniami. Zarzuty wy-
suwane przez Gminę były już wielokrotnie odrzucane 
przez Krajową Radę PZD jako bezzasadne.

Ataki Gminy Michałowice na Związek mają swoje 
podłoże w konflikcie o Rodzinny Ogród Działkowy „Piel-
grzymowice” położony na jej terenie. Dla zrozumienia 
zaistniałego konfliktu ważne jest zapoznanie się z oko-
licznościami powstania ogrodu.

Historia ogrodu zaczyna się w 1983 r., kiedy to Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie dokonało 

zakupu działki położonej w miejscowości Pielgrzymo-
wice. Na zakupionym terenie powstał ogród działkowy, 
zagospodarowany przez 48 użytkowników. Ogród zare-
jestrowano w PZD w oparciu o pismo MPK przekazując 
teren we władanie Związkowi. W 1998 r. sytuacja prawna 
ogrodu uległa zmianie, w związku z wejściem w życie 
ustawy o komunalizacji (bezpłatne przejęcie przez gminy 
na własność terenów gruntu) w wyniku, której Gmina 
Michałowice stała się właścicielem ogrodu.

Związek chcąc uregulować sytuację prawną ogrodu pod-
jął liczne działania, mające potwierdzić prawa Związku do 
użytkowania działki. Niestety wszystkie te działania spot-
kały się z odmową Gminy. Następnie Gmina poinformo-
wała, że teren w planie zagospodarowania przestrzennego 
zmienił przeznaczenie. Mimo, że Związek występował 
z wnioskiem o przeznaczenie w tym planie terenu pod 
ogród działkowy, gmina nie wykazała chęci uregulowania 
prawa do gruntu, odrzucając wszelkie zgłoszenia.

W tym okresie działkowcy kosztem własnego budżetu 
doprowadzili linię energetyczną o długości 800 m. wraz 
ze stacją trafo, wybudowali na terenie ogrodu linię ni-
skiego napięcia, a KR PZD przyznała dotację na remont 
ogrodzenia.

Nieoczekiwanie Rada Gminy Michałowice 24 czerwca 
2004 r. podjęła uchwałę o sprzedaży działek użytkowa-
nych przez Związek.
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Działki raz kupione z funduszu socjalnego MPK i częś-
ciowo za pieniądze pracowników, a bezpłatnie pozyskane 
przez Gminę miały być ponownie kupione przez ich 
użytkowników.

Niestety 36 dotychczasowych użytkowników nie wzięło 
pod uwagę, że sprzedaż działek prowadzi do faktycznej 
likwidacji ogrodu i zakupiło działki. Korzyści odniesione 
z zakupu są pozorne, ponieważ właściciele będą zobowią-
zani do uiszczenia na rzecz Gminy podatków tj.: podatku 
od nieruchomości, podatku rolnego, także opłat admini-
stracyjnych i skarbowych, podczas gdy działkowcy jako 
członkowie PZD są zwolnieni z tych opłat ze względu na 
ustawę o ROD. Właścicieli działek przestaje także chronić 
ustawa o ROD, tracą oni wszystkie przywileje związane 
z członkostwem w Związku. Na propozycję Gminy nie 
zgodziło się 12 użytkowników, którzy chcą nadal użytko-
wać działki na dotychczasowych zasadach, w strukturach 
PZD. Działania Gminy skomplikowały nie tylko zasady 
korzystania z infrastruktury ogrodu i związanych z tym 
rozliczeń, ale także sytuację prawną ogrodu wprowadzając 
podział na działkowców właścicieli gruntu oraz działkow-
ców użytkujących działki w ramach członkostwa w PZD.

Gmina, która nie poniosła wydatków na zakup gruntu 
i nie była zaangażowana w przeprowadzane prace in-
westycyjne na tym terenie stała się jego właścicielem, 
dodatkowo uzyskała zysk ze sprzedaży działek.

Ponieważ Gmina nie uwzględniając obowiązujących 
ustaw i przepisów w zasadniczy sposób naruszyła interesy 
PZD, Związek zaskarżył uchwałę Gminy do sądów, gdzie 
uzyskał potwierdzenie dla swoich racji.

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia udzielił za-
bezpieczenia roszczeniom PZD przez wpis w księdze 

wieczystej prawa użytkowania na rzecz PZD, natomiast 
Naczelny Sąd Administracyjny postanowił wstrzymać 
sprzedaż działek. W swym postanowieniu Sąd stwierdził, 
że skutki związane z realizacją uchwały będą nieodwra-
calne bez względu na to, czy skarga Związku zostanie 
uwzględniona, czy też oddalona.

Gmina przystąpiła do sprzedaży działek bez spełnienia 
wymogów przewidzianych w ustawie o ROD, nie wzięła 
pod uwagę, że sprzedaż działek prowadzi do faktycznej 
likwidacji ROD „Pielgrzymowice”. Działania Gminy 
uniemożliwiją Związkowi uzyskanie odszkodowania za 
składniki majątkowe znajdujące się na gruncie. Ponadto 
Gmina naruszyła zasady postępowania, przystępując do 
sprzedaży działek jeszcze przed wydaniem orzeczenia 
przez Sąd Administracyjny.

Gmina nie bacząc, że jeszcze nie został rozstrzygnięty 
spór podjęła uchwałę o skierowaniu do Trybunału Konsty-
tucyjnego ustawy o ROD jako sprzeczną z Konstytucją.

Argumenty podniesione przez Gminę Michałowice wg 
KR PZD świadczą nie tylko o błędnej interpretacji prze-
pisów, ale o zupełnej nieznajomości przedmiotu. Ponadto 
Gmina atakując ustawę o ROD zapomina, że ogrody 
pełnią funkcję służebną jako tereny zielone w miastach. 
Realizacja tego typu zadań zwykle obciąża państwo lub 
samorządy lokalne, a w tym przypadku cele i funkcje 
gmin i ogrodów są zbieżne, gdyż mają zaspakajać po-
trzeby społeczności lokalnych. Ataki na ustawę o ROD 
świadczą, więc o tym, że gmina zapomina o swoim na-
czelnym zadaniu i nie rozumie swojej roli. Bowiem, to 
gmina ma służyć swoim mieszkańcom, a nie mieszkańcy 
mają służyć gminie.

Anna Trzaskowska

2. Listy

Kolegium Prezesów PZD Szczecin – Prawobrzeże

Stanowisko
Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Szczecin – Prawobrzeże 

w sprawie uchwały Rady Gminy Michałowice

Jeszcze nie minęło pół roku od przyjęcia ustawy o ro-
dzinnych ogrodach działkowych od wejścia jej w życie, 
a już znaleźli się „specjaliści – wnioskodawcy”, którym 
nie odpowiadają treści zawarte w tej ustawie.

Ustawa o ROD nie wprowadza żadnych nowych przywi-
lejów dla ogrodów działkowych, ani nie ogranicza władz 
samorządowych w ich udziale w dochodach publicznych, 
a jedynie precyzyjnie je porządkuje.

O ustawie wypowiedziała się gmina wiejska, na której 
terenie nie występuje tyle ogrodów działkowych, co na in-

nych jednostkach terytorialnych, w których w ewidentny 
sposób tamtejsze rady uznały za stosowne popierać ruch 
działkowy. Uważamy, że podjęta uchwała przez radnych 
gminy Michałowice świadczy tylko o bardzo niskiej zna-
jomości tematu związanego z zasadami funkcjonowania 
Polskiego Związku Działkowców.

Roztaczanie „świetlanej” wizji przed działkowcami, 
a gminom i skarbowi państwa zapewnianie dochodów 
z dzierżawy działek już przerobiliśmy. Czyżby zabrakło 
na „becikowe” i nową kampanię wyborczą?
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Nasze ogrody działkowe powstawały na terenach nada-
nych prawomocnymi decyzjami administracyjnymi. Ogro-
dy były i są również miejscem aktywnego wypoczynku 
dla wielu osób, a zwłaszcza emerytów i rencistów.

Dlatego wyrażamy swoje głębokie przekonanie, że 
skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego 
o uznanie zapisów ustawy o ROD za niezgodne z Konsty-
tucją RP w rażący sposób oraz dotkliwie narusza interes 

użytkowników działek – członków PZD oraz nabyte przez 
nich prawa dotyczące użytkowania terenów rodzinnych 
ogrodów działkowych.

Jednocześnie apelujemy o rozsądek i odwagę w prze-
ciwstawieniu się zakusom do zawłaszczania dorobku 
pokoleń mieszkańców pięknego słynącego z zieleni 
Szczecina, miasta szczególnie uznawanego na forum 
wspólnoty europejskiej.

Instruktor Ogrodniczy OZ PZD Szczecin

/-/ Piotr Szarek
Szczecin, 2� styczeń 2006 r.

Rodzinny Ogród Działkowy „Stare Stawy” w Oświęcimiu

Przewodniczący Rady Gminy Michałowice
Pan Janusz Szopa

Dotyczy: Uchwały RG Nr XXXVII/315/2005 z dn. 29.09.2005 r.

Szanowny Panie Przewodniczący
Wiele ogrodów działkowych wyraziło swoje stanowiska 

i protesty w sprawie Uchwały Rady Gminy Michałowice 
w sprawie niezgodności z Konstytucją RP Ustawy o ROD. 
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stare Stawy” 
w Oświęcimiu reprezentujący 850 członków PZD może 
jedynie wyrazić swoje ubolewanie i ogromne zdziwienie, 
ze Rada którą ma Pan zaszczyt kierować i reprezento-
wać „produkuje” takie Uchwały. Z pewnością w Waszej 
gminie nie ma innych problemów i dlatego zajmujecie 
się „radosną twórczością” a przy ogromie uchwalanych 
Ustaw na długo Wasza Rada będzie mieć zajęcie. Za to 
brakuje osób, które zastanowią się i przeczytają projekt 
uchwały kierowanej pod obrady Wysokiej Rady. Biorąc 
do ręki Konstytucję RP i Waszą Uchwałę można śmiało 
stwierdzić, że Radni nie zastanowili się nad tekstem 
poddanym pod głosowanie. Być może jedynym celem 
podjęcia takiej uchwały było swoiste wypromowanie 
gminy. To na pewno się udało – działkowcy w całej Pol-
sce już usłyszeli o Michałowicach. Tylko dlaczego dla 
milionowej rzeszy ludzi uprawiających działki nazwa ta 
kojarzyć się będzie negatywnie.

Czytając kolejne punkty §1 Uchwały RG można się za-
stanawiać nad sensem ich powiązania z ustawą o ROD:
1. Ustawa o ROD nie zabiera ani nie uszczupla dochodów 

jednostek samorządu terytorialnego.
2. Jaki związek z osobowością prawną, prawami własno-

ści i ochroną sądową jednostek samorządu terytorialne-
go ma Art. 8 ustawy o ROD mówiący o uwzględnieniu 
Ogrodów Działkowych w planach zagospodarowania. 
Czy przypadkiem wpisanie do planów zagospodaro-
wania dróg, zieleńców, osiedli mieszkaniowych czy 
centrów handlowych nie narusza również osobowości 
prawnej Waszej Gminy?

3. Konstytucja zapewnia sądową ochronę samodzielności 
Gmin – Polski Związek
Działkowców taką samą samodzielność ma zagwa-

rantowaną w Ustawie o ROD (Art.25p.2) i gdzie tu jest 
niezgodność? Przecież Ustawa o ROD samodzielności 
gminom nie zabiera. Może Wasza Gmina chce zupełnej 
niezależności na zasadach „Księstwa Michałowickie-
go”?
4. Sprawiedliwość społeczna i wolność zrzeszania się 

zagwarantowana w Konstytucji RP urzeczywistnia się 
również w tym, że „zieloni”, „cykliści”,

„miłośnicy psów, kotów, ptaków”, „filateliści”, „krwio-
dawcy” tworzą swoje organizacje i związki. Również 
działkowcy mają zagwarantowane takie prawo do zrze-
szania się. To właśnie gwarantuje nam Konstytucja i jest 
to potwierdzone w Ustawie o ROD. Jaki to ma związek 
z ustawowym określeniem pojęcia ogrodu działkowego 
zawartym w Art.6 ustawy o ROD który uważacie za 
niezgodny z konstytucją?

5. Co ma przytoczona już powyżej wolność zrzeszania 
(Art. 58 Konstytucji) do przekazania gruntów PZD 
w użytkowanie lub użytkowanie wieczyste które rów-
nież uważacie z niezgodne z Konstytucją.
Przywołane w Waszej Uchwale artykuły Konstytucji 

nie mają żadnego związku z artykułami ustawy o ROD 
które uważacie za niezgodne z Konstytucją.

Poszczególne artykuły mówią zupełnie o czym in-
nym.

Mamy jednak wielką nadzieję, że mieszkańcy Waszej 
gminy poznali treść Uchwały i odpowiednio ocenią profe-
sjonalizm Radnych i przekonają się na co są przeznaczone 
ich podatki.

Życzymy z całego serca wszystkim mieszkańcom Gmi-
ny Michałowice by w zbliżających się wyborach dobrze 



�08

wybrali tych, którzy będą stanowili prawo miejscowe i by 
było to dobre prawo, by Radni nie skupiali się na tym czy 
wielbłąd przejdzie przez ucho igielne ale by zauważali 
problemy lokalnej społeczności i umieli im zapobiegać 
oraz wspierać wszelkie ruchy, organizacje i stowarzysze-
nia działające na lokalnej niwie ku korzyści mieszkańców. 
Taką organizacją jest też Polski Związek Działkowców, 
który przez ciężką pracę swoich członków – działkow-
ców utrzymujących i pielęgnujących działki w ogrodach 
tworzy, często z nieużytków, piękne tereny zielone zastę-
pujące parki w wielu miastach i gminach. Gminy zyskują 

zupełnie bezpłatne enklawy zieleni i miejsca wypoczynku 
swoich mieszkańców. Ponadto całkowite utrzymanie tych 
zielonych płuc ponoszą działkowcy i PZD. Nie spotyka 
się to w wielu gminach ze zrozumieniem lecz ogrody 
działkowe były, są i będą.

Mamy nadzieję, że Pan Przewodniczący spowoduje 
wycofanie tej nieszczęsnej Uchwały z Trybunału Kon-
stytucyjnego by nie narażać na śmieszność Rady gdy 
Trybunał zajmie się pracami nad zawartym w Uchwale 
wnioskiem.

Łączymy pozdrowienia.

Za Zarząd ROD

Wiceprezes POD „Stare Stawy”

/-/ Jarosław Tomalik
Oświęcim, 28 grudnia 200� r.

Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD w Rzeszowie

STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie 

w sprawie Uchwały nr XXXVII/315/2005 Rady Gminy Michałowice

Podjęta przez Radę Gminy Michałowice Uchwała nr 
XXXVII/315/2005 z dnia 29 września 2005 r. stanowi 
niebezpieczny precedens, zmierzający w kierunku ata-
kowania Polskiego Związku Działkowców. Skierowanie 
do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie za 
niezgodne z Konstytucją przepisów ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych może zapoczątkować podobne 
działania innych organów samorządu terytorialnego 
w Polsce.

Szczególnie oburzające jest przedstawienie ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych jako aktu prawnego 
godzącego w interesy gmin i przyznającego Polskiemu 
Związkowi Działkowców statusu organizacji stojącej 
ponad prawem. Nie do przyjęcia jest również ukazanie 
zrzeszonych w PZD użytkowników działek jako gru-
py szczególnie pazernej, usilnie dążącej do zagarnięcia 
nienależnych jej gruntów. Ustawa o rodzinnych ogro-
dach działkowych w niczym nie ogranicza uprawnień 
samorządów, natomiast chroni działkowców, zapewniając 
równocześnie ciągłość ustawodawstwa w zakresie ruchu 
działkowego. Stanowczo podkreślamy, że działkowcy 
zdobyli swoje przywileje przede wszystkim ciężką pra-
cą, zamieniając w oazy zieleni dawne wysypiska śmie-
ci, nieużytki i inne tereny, co do których rekultywacji 
gminy nawet nie raczyły przyłożyć ręki. Nigdy gminy 

nie przyczyniły się w najmniejszym choćby stopniu do 
utrzymania i zagospodarowania ogrodów działkowych, 
za nic mając sobie konstytucyjny obowiązek realizacji 
zadań publicznych, które służą zaspokajaniu potrzeb 
wspólnoty samorządowej, również w zakresie ogrodni-
ctwa działkowego.

Zdecydowana większość ogrodów działkowych została 
założona przed rokiem 1981 na gruntach wykupionych 
przez zakłady pracy ze środków funduszu socjalnego 
wypracowanego przez ich załogi. Z tych także środków 
zostały wybudowane urządzenia infrastruktury technicz-
nej w ogrodach. Dopiero w 1990 roku na mocy przepisów 
ustawy komunalizacyjnej, grunty te zostały przekazane na 
własność gminom. Absurdem jest więc mówienie o za-
garnianiu przez PZD należnych gminom gruntów, gdyż 
tereny te już dawno zostały przekazane działkowcom.

Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD uważa, że przy-
jęta przez Radę Gminy Michałowice uchwała jest próbą 
pozbawienia działkowców ustawowej ochrony i dopro-
wadzenia do likwidacji ogrodów, będących dla ludzi 
najbiedniejszych, tj. emerytów, rencistów i bezrobotnych, 
nie tylko skrawkiem ziemi, na której uprawiają warzywa 
i owoce, ale również miejscem wspólnego wypoczynku 
rodzin działkowych. Na takie działania nie ma i nigdy 
nie będzie przyzwolenia!

Prezes OZP PZD

/-/ Tadeusz Sulikowski
Rzeszów, styczeń 2006 r.
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Prezydium Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie

Stanowisko
Prezydium Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie 

w sprawie Uchwały nr XXXVII/315/2005 Rady Gminy Michałowice.

Prezydium Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD 
w Rzeszowie z oburzeniem i zaskoczeniem przyjęło wiado-
mość o podjęciu przez Radę Gminy Michałowice uchwały 
nr XXXII/315/2005 w sprawie skierowania do Trybunału 
Konstytucyjnego wniosku o uznanie za niezgodne z Kon-
stytucją RP niektórych przepisów ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. Uważamy, że ustawa o rodzinnych 
ogrodach działkowych nie nakłada na gminy żadnych 
nowych obowiązków w zakresie doprowadzenia energii 
elektrycznej, wody i zapewnienia dróg dojazdowych do 
ogrodów działkowych. Obowiązki te wynikają z ustawy 
o podziale kompetencji pomiędzy organy samorządu 
terytorialnego a organy administracji rządowej.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych nie nakłada 
również na gminy obowiązku przekazywania Polskiemu 
Związkowi Działkowców terenów pod ogrody działkowe, 

ale uzależnia to wyłącznie od ich dobrej woli. Nie zabra-
nia także organizowania ogrodów działkowych przez inne 
podmioty niż PZD.

Podkreślamy, że na terenie działalności Okręgowego 
Zarządu Podkarpackiego PZD większość ogrodów została 
zorganizowana na gruntach wykupionych przez zakłady 
pracy ze środków pochodzących z funduszu socjalnego, 
wypracowanego przez ich pracowników i emerytów. Te-
reny te dopiero na mocy ustawy komunalizacyjnej stały 
się własnością gmin.

Prezydium OZP stwierdza, że działania Rady Gminy 
Michałowice są szkodliwe dla działkowców i Związku. 
Będziemy bronić ustawy o rodzinnych ogrodach działko-
wych wszelkimi dozwolonymi prawem sposobami, aby 
rodziny działkowe Podkarpacia nie poniosły szkody i nie 
utraciły nabytych wcześniej praw.

Sekretarz OZP PZD w Rzeszowie

/-/ Ludwik Schmid

Prezes OZP PZD w Rzeszowie

/-/ Tadeusz Sulikowski
Rzeszów, 7 luty 2006 r.

VI. W sprawie warszawskich ROD

1. Wprowadzenie

W połowie 2005 r. Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD 
otrzymał od Prezydenta m.st. Warszawy „propozycję nie do 
odrzucenia”, w której żądano natychmiastowego podpisa-
nia przez PZD umów użyczenia nieruchomości (propono-
wana PZD umowa użyczenia wraz z komentarzem została 
opublikowana w Biuletynie nr 7/145/2005). Propozycja ta 
dotyczyła gruntów warszawskich ogrodów działkowych 
położonych na terenie najbardziej atrakcyjnych dzielnic 
stolicy, jak: Ochota, Targówek, Żoliborz, Śródmieście czy 
Ursynów. Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD dostał po-
nadto ultimatum, że jeśli w ciągu 48 godzin, a w niektórych 
przypadkach nawet 75 minut, nie podpisze proponowanych 
umów, działkowcy będą zmuszeni do opuszczenia i po-
sprzątania terenu ogrodu w ciągu dwóch dni.

OZ Mazowiecki wyraził stanowczy protest wobec bezpraw-
nych działań, godzących w podstawowy interes użytkowników 
działek w tych ogrodach i nie wyraził zgody na podpisanie 
umów użyczenia. OZ wezwał również wszystkich działkow-
ców do podjęcia walki i obrony zagrożonych ROD.

Miasto Stołeczne Warszawa nie dało za wygraną i wystą-
piło z ponowną propozycją podpisania tym razem umów 

dzierżawy (wzór proponowanej PZD umowy przedstawia-
my poniżej – dotyczy ona ROD „Wyczółki” przy ulicy 
Poleczki o powierzchni ponad trzech hektarów).

UMOWA DZIERŻAWY
O ile umowa użyczenia umożliwia korzystanie z rzeczy 

bezpłatnie o tyle w przypadku dzierżawy sytuacja jest bar-
dziej skomplikowana. Dzierżawa to korzystanie z rzeczy 
za opłatą umówionego czynszu, zaś zwłoka dzierżawcy 
w zapłacie umożliwia wydzierżawiającemu wypowiedze-
nie umowy dzierżawy bez zachowania terminu wypowie-
dzenia. Podpisanie przez PZD takiej umowy pociągnęłoby 
za sobą także inne doniosłe skutki dla działkowców jak 
i samych ogrodów. Przede wszystkim:

 ogrody działkowe straciłyby bezterminowe ograniczo-
ne prawo rzeczowe do gruntów ROD (użytkowanie) 
i uzyskałyby prawo wynikające z umowy dzierżawy, 
która mogłaby obowiązywać tylko 3 lata, a miasto 
miałoby prawo do jej wypowiedzenia w każdej chwili. 
Natomiast w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania 
umowy, PZD i działkowcy zmuszeni byliby do opusz-
czenia terenu ogrodu w terminie 30 dni;

–
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 działkowcy i PZD utraciliby prawo własności do swojego 
majątku znajdującego się odpowiednio na działkach i te-
renie wspólnym ogrodu. Przestałyby obowiązywać regu-
lacje ustawy z 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach 
działkowych (obecnie ustawy z 8 lipca 2005 r. o rodzin-
nych ogrodach działkowych), a w ich miejsce weszłyby 
uregulowania prawne wynikające z Kodeksu Cywilnego, 
według których właścicielem naniesień i nasadzeń na 
gruncie jest jego właściciel- w tym przypadku miasto;
 działkowcy nie mieliby jakichkolwiek praw do użyt-
kowanych działek;
 PZD zobowiązany byłby do płacenia miesięcznego 
czynszu dzierżawnego, którego wysokość byłaby aktu-
alizowana zgodnie z wskaźnikiem wzrostu cen towarów 
i usług, co oznaczałoby jego wzrost przynajmniej raz 
do roku nawet o kilka %;
 oprócz czynszu działkowcy byliby również zobowią-
zani do uiszczania wszelkich innych opłat, podatków 
i świadczeń publicznych związanych z nieruchomością. 
Tak więc PZD jak i indywidualni działkowcy utraciliby 
przysługujące im obecnie zwolnienie z podatków i opłat 
lokalnych;
 dzierżawca (PZD) nie będzie mógł bez pisemnej zgody 
Miasta Stołecznego Warszawy oddać nieruchomości 
osobie trzeciej – czyli działkowcowi, do bezpłatnego 
użytkowania. Oznacza to, iż w każdym przypadku 
wpłynięcia wniosku o przyznanie działki, PZD będzie 
musiał wystąpić o taką zgodę do miasta, co sparaliżuje 
działania Zarządów ROD jak i całego Związku;
 w ogrodach obowiązywałyby wszelkie przepisy budowla-
ne, geodezyjne, sanitarne. Dotknęłoby to przede wszystkim 
działkowców, którzy przy budowie altany zobowiązani 
byliby do wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę 
oraz musieliby spełnić dodatkowo szczególne warunki, 
takie jak np. przedstawienie projektu architektonicznego 
altany, ale także zalegalizować istniejące altany;
 dokonanie jakichkolwiek naniesień na działce wymaga-
łoby każdorazowej zgody właściciela (Miasta Stołecz-
nego Warszawy). Złamanie tej zasady powodowałoby 
natychmiastowe rozwiązanie umowy.
 w przypadku jakichkolwiek prac konserwujących, mo-
dernizujących działkowiec musiałby udostępnić swój 
teren działki do dyspozycji wydzierżawiajacego;
 do obowiązków działkowców jak i PZD należałoby do-
konywanie wszelkich niezbędnych napraw (na własny 
koszt), służących do zachowania przedmiotu dzierżawy 
w stanie nie pogorszonym;
 w przypadku nie przedłużenia umowy dzierżawy, po 
upływie trzech lat bądź jej wypowiedzenia, działkowiec 
jak i PZD zobowiązani byliby do uporządkowania terenu, 
a w tym usunięcia na własny koszt wszystkich naniesień. 
Gdyby teren nie został uprzątnięty, zrobiłoby to miasto, 
a poniesionymi w związku z tym kosztami zostałby obcią-
żony PZD i działkowcy.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

 miasto w przypadku likwidacji nie byłoby zobowiąza-
ne do wyznaczenia terenu zastępczego i odtworzenia 
ogrodu jak i również zwrotu kosztów likwidacji altan 
i naniesień znajdujących się na działkach;

 w przypadku nie opuszczenia terenu ogrodu z chwilą 
upływu terminu umowy jak i z chwilą wypowiedzenia 
umowy przez miasto, działkowcy i PZD zostaliby zo-
bowiązani do zapłacenia odszkodowania za bezumowne 
korzystanie z danej nieruchomości.

Trzeba zatem zdawać sobie sprawę, że podpisanie umo-
wy dzierżawy spowodowałoby powstanie stanu prawnego 
niezgodnego z ustawa o POD (obecnie ustawy o ROD), 
a zaproponowane przez Miasto rozwiązania prawne by-
łyby nie korzystne dla indywidualnego działkowca.

W związku z odmową podpisania przez PZD zapropo-
nowanych umów dzierżawy i użyczenia Miasto Stołeczne 
Warszawa wystąpiło na drogę sądową żądając wydania 
nieruchomości, na których znajdują się warszawskie ro-
dzinne ogrody działkowe. Wytoczono do tej pory przeciw-
ko PZD ponad 140 procesów sądowych i liczba ta stale 
rośnie. Okręgowy Zarząd Mazowiecki w celach informa-
cyjnych opublikował na łamach „Życia Warszawy” (dnia 
25 stycznia 2006 r.) wykaz ogrodów objętych roszczenia-
mi. Roszczenia te obejmują łącznie 98 ogrodów (o łącznej 
powierzchni roszczeniowej 433,867 ha), w których działki 
użytkuje 10165 warszawskich rodzin.

Należy podkreślić, że ogrody, o które toczą się sprawy 
sądowe, to ogrody powstałe w różnym okresie czasu. Są 
wśród nich i ogrody przedwojenne założone na gruntach 
prywatnych (np. ROD im Sowińskiego – którego grunty 
zostały podarowane miłośnikom ogródków działkowych 
przez małżonkę Marszałka J. Piłsudskiego). Jednak większość 
ogrodów powstało na podstawie ustaw o pracowniczych ogro-
dach działkowych z 1949 r. i 1981 r. Ogrody, powstałe przed 
1981 r. stały się z dniem wejścia w życie ustawy o POD z 6 
maja 1981 r. ogrodami stałymi, a PZD uzyskał na mocy tej 
ustawy prawo użytkowania gruntów tych ogrodów. Natomiast 
ustawa z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 
uregulowała w sposób nie budzący żadnych wątpliwości 
prawnych sytuacje ogrodów powstałych po 1981 r.

Konsekwencje wydania wyroku na niekorzyść PZD 
i indywidualnych działkowców mogą być ogromne. 
Przykładem takich skutków jest sytuacja, jaka mia-
ła miejsce w Poznaniu. Sąd Apelacyjny w Poznaniu 
utrzymał w mocy decyzję Sądu Okręgowego, dotyczą-
cą zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie 
z nieruchomości, na której znajduje się ROD im. 23-
go Lutego. PZD zobowiązane zostało do wypłacenia 
odszkodowania dla osoby fizycznej w wysokości ok. 4 
milionów złotych za ponad 5 hektarów za 3 lata.

Reasumując należy zaznaczyć, że do bezpośrednich 
skutków niekorzystnych dla PZD wyroków sądowych 
należy zaliczyć:

–

–
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 natychmiastowe wydanie gruntu bez odszkodowania 
dla PZD i działkowców z pominięciem warunków likwi-
dacji wynikających z ustawy o ROD z 8 lipca 2005 r., 
w tym wyznaczenia terenu zastępczego i odtworzenia 
ogrodu, odszkodowania dla działkowców za ich mienie 
na działkach;
 uprzątnięcie przez PZD i działkowców terenu, z in-
frastruktury na własny koszt, jeśli tego nie uczynili-

–

–

by, miasto obciążyłoby PZD i działkowców kosztami 
uprzątnięcia terenu;
 w przypadku nie opuszczenia terenu ogrodu z chwilą 
upływu wyznaczonego terminu PZD jak i działkowcy 
zostaliby zobowiązani do zapłacenia odszkodowania za 
bezumowne korzystanie z danej nieruchomości, o czym 
świadczy wyżej przytoczony wyrok w sprawie ROD 
im. 23-go Lutego w Poznania.

–

mgr Emilia Wiśniewska KR PZD

UMOWA DZIERŻAWY
Nr............72005

zawarta w Warszawie w dniu .................................... pomiędzy miastem stołecznym Warszawa (Dzielnica Ursynów) zwanym 
dalej Wydzierżawiającym, reprezentowanym przez:
1. Pana Roberta Drabę – Zastępcę Prezydenta m.st.Warszawy
2. ..............................................................................................
zgodnie z pełnomocnictwem Prezydenta m st Warszawy nr 515/2005 z dnia 10.02.1005r.
oraz
Polskim Związkiem Działkowców z siedziba w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ..................................................
w imieniu którego działają:
1....................................................................................................................................
2....................................................................................................................................
zwaną dalej Dzierżawcą

o następującej treści:

§1
Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność m. st Warszawy, położoną przy ul Półeczki, 
o pow. 30560 m2, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 8/1 w obrębie 1-08-25, w celu utrzymania terenu zieleni.

§2
Umowa zostaje zawarta na okres trzech lat od dnia.................... 2005r. do dnia ..........................2008 r.

§3
l. Z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie płacił miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości:

za całą nieruchomość 764,00zł
plus VAT 22% 168,08zł
! co daje w sumie opłatę 932,08zł
słownie dziewięćset trzydzieści dwa złote osiem groszy miesięcznie.
2 Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Wydzierżawiającego prowadzony przez PeKao S.A. Nr 631240112511110

01003077301 lub w kasie Urzędu Dzielnicy Ursynów.
3 Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer umowy dzierżawy pod rygorem nie uznania wpłaty

§4
l. Zapłata czynszu będzie wnoszona w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT Za dzień spełnienia świadczenia przyjmuje 

się dzień wpłynięcia należności na dobro rachunku Wydzierżawiającego.
2 Dzierżawca upoważnia Wydzierzawiającego do wystawiania faktur bez jego podpisu.
3 W przypadku nieterminowego regulowania należności z tytułu dzierżawy, naliczone zostaną odsetki ustawowe
4 Wydzierżawiający ma prawo aktualizować wysokość czynszu raz w roku zgodnie z publikowanym przez GUS wskaźnikiem wzro-

stu cen towarów i usług O nowej stawce czynszu Dzierżawca zostanie poinformowany w formie pisemnego zawiadomienia.

§5
Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich opłat, podatków i świadczeń publicznych 
związanych z wydzierżawioną nieruchomością oraz przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów, a w szczególności 
Prawa Budowlanego, przepisów sanitarnych oraz przepisów dotyczących geodezyjnej ewidencji i uzgadniania dokumentacji 
projektowych sieci uzbrojenia terenu.
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§6
1. Dzierżawca nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu dzierżawy ani sposobu jej wykorzystania bez pisemnej zgody Wy-

dzierżawiającego
2. Dzierżawca nie może bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego 

używania ani jej poddzierżawiać.

§7
1. Dzierżawca zobowiązuje się do udostępnienia terenu w razie konieczności wykonywania prac konserwacyjnych, remontów oraz 

w przypadku awarii sieci komunalnych urządzeń podziemnych przebiegających przez dzierżawiony teren.
2. Obszar niezbędny do wykonania w/w prac określi ich wykonawca. 3 Dzierżawcy przysługuje z tego tytułu prawo renegocjacji 

wysokości czynszu za okres w którym w/w prace będą przeprowadzane.

§8
1. Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszej umowy jest już w posiadaniu Dzierżawcy
2. Stan zagospodarowania nieruchomości zostanie opisany w protokóle sporządzonym przez strony na dzień podpisania niniejszej 

umowy Protokół stanowi integralną część niniejszej umowy.

§9
1. Umowa dzierżawy może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.
2. W przypadku zaistnienia konieczności oddania nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców, Wydzierża-

wiający jest uprawniony do rozwiązania umowy za 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem.
3. W przypadku zwłoki z opłatą czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności Wydzierżawiający może rozwiązać umowę 

dzierżawy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania terminów wypowiedzenia
4. Wydzierżawiający może wypowiedzieć dzierżawę w trybie natychmiastowym w każdym czasie jeżeli Dzierżawca w jakikolwiek 

sposób naruszy postanowienia niniejszej umowy.

§10
W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy Dzierżawca zobowiązuje się do opuszczenia przedmiotu dzierżawy w terminie 
30 dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy

§11
W każdym przypadku, gdy po zakończeniu, wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy nie nastąpi zwrot nieruchomości, 
Wydzierżawiającemu przysługuje odszkodowanie za bezumowne korzystanie w wysokości równej dwukrotności czynszu dzier-
żawnego, do dnia faktycznego wydania nieruchomości.

§12
Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca jest zobowiązany zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym i uporządko-
wanym, stosownie do ustaleń zawartych w § 8.

§13
Wykonanie obowiązku wynikającego z § 12 nie może stanowić podstawy do żądania jakiegokolwiek odszkodowania od Wy-
dzierżawiającego.

§14
W przypadku obowiązku wydania nieruchomości zgodnie z treścią § 10, jak również
pozostawienia nieruchomości przez Dzierżawcę w stanie sprzecznym z ustaleniami zawartymi w § 12, koszt uporządkowania 
nieruchomości obciążać będzie Dzierżawcę.

§15
Zwrot terenu po zakończeniu dzierżawy nastąpi w formie protokółu zdawczo-odbiorczego

§16
Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonywane poprzez sporządzenie aneksu i podpisanie go przez obydwie strony

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§18
Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca położenia dzierżawionej nieruchomości.

§19
Umowa została zawarta w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. Jednocześnie Dzierżawca 
oświadcza, że jest (nie jest) płatnikiem podatku VAT i posiada nadany nr NIP: ........................................

............................................ ............................................
WYDZIERŻAWIAJĄCY DZIERŻAWCA
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2. Komunikat Mazowieckiego Okręgowego Zarządu PZD

WYWŁASZCZANIE DZIAŁKOWCÓW W WARSZAWIE

Informacja Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców w Warszawie.

W związku z kryzysową sytuacją, w jakiej znalazły 
się rodzinne ogrody działkowe na terenie Warszawy, 
OZM PZD informuje działkowców, iż władze War-
szawy wytoczyły przeciwko PZD 136 procesów sądo-
wych, w których domagają się wydania terenów niżej 
wymienionych ogrodów (załącznik tabela). Działania 
te są kontynuacją żądań skierowanych w ubiegłym 
roku, kiedy to domagano się od PZD i działkowców 
natychmiastowego opuszczenia terenów 10 ogrodów, 
a z których przedstawiciel Prezydenta Warszawy pub-
licznie się wycofywał i zapewniał o pomyłce.

Pomimo to żądania nie zostały cofnięte ale wręcz 
rozszerzone. Przyjęły już formę procesów sądowych. 
Obecnie obejmują łącznie 82 ogrody. Działki rosz-
czeniowe w tych ogrodach uprawiane są nierzadko 
od przeszło 60 i więcej lat, użytkuje je 9893 war-
szawskie rodziny, które kilkadziesiąt lat temu zajęły 
i zagospodarowywały te tereny działając w zaufaniu 
do władz miasta, bo to one ich na nie wprowadzały. 
W związku z powyższym, OZM PZD informuje, iż 
Związek uczestniczy w tych procesach i nadal bę-
dzie to robił, broniąc ogrodów i działkowców przed 
zamachem na ich prawa zagwarantowane ustawą z 8 
lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Będziemy realizować nasz podstawowy obowiązek, tj. 
obronę praw użytkowników działek i przeciwstawiać 
się władzom miasta, które dążąc do przejęcia terenów, 
wycenianych przez nie na jeden miliard czterysta 
osiemdziesiąt trzy miliony, usiłują wyrzucić z nich 
działkowców. Działania te mają w naszym odczuciu 
na celu ominięcie zapisów ustawy o ROD, chronią-
cych ogrody przed likwidacją, a w jej przypadku 
gwarantujących działkowcom prawo do odszkodowań 
za ich majątek oraz działki zamienne w odtworzonym 

ogrodzie. Protestujemy również przeciwko kłamli-
wym tłumaczeniom, iż cała akcja ma związek z tzw. 
dekretem warszawskim. Władze miasta doskonale 
bowiem wiedzą, że „dekret Bieruta” nie odnosi się 
do ogrodów działkowych. Wykorzystują go jedynie, 
jako pretekst do wytaczania powództw, których celem 
jest postawienie działkowców przed faktem dokona-
nym i przejęcie zajmowanych przez nich cennych 
gruntów.

Jednocześnie kierujemy pod adresem władz War-
szawy pytania.

Dlaczego zamiast pomagać w zagospodarowywa-
niu i modernizacji ogrodów, podejmują one działa-
nia, które zmuszają PZD do wydawania społecznych 
pieniędzy na procesy, w których broni praw dział-
kowców, mieszkańców Warszawy, przed działaniami 
władz ich miasta?

Jak wytaczanie Związkowi, a więc działkowcom, 
w/w procesów ma się do publicznych deklaracji pro-
minentnych przedstawicieli partii Prawo i Sprawied-
liwość, o przygotowywaniu projektu ustawy, którego 
celem ma być jakoby nadanie wszystkim działkow-
com własności ich działek?

Czy warszawscy działkowcy mają zostać z niej 
wyłączeni?

Czy też może tak właśnie ma wyglądać to uwłasz-
czenie?

Informując o powyższych działaniach władz miasta, 
których skutkiem może być pozbawienie działkow-
ców i Związku praw do ogrodów i działek bez reali-
zacji zagwarantowanych przez ustawę o ROD praw 
do odszkodowań i działek zamiennych, zwracamy 
się do wszystkich zarządów ROD i działkowców 
o włączenie się w obronę ich praw.

Prezydium 

Okręgowego Zarządu Mazowieckiego  

Polskiego Związku Działkowców
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Roszczenia Prezydenta m.st. Warszawy do gruntów rodzinnych ogrodów działkowych stanowiących mienie 
komunalne i własność Skarbu Państwa, będących w uzytkowaniu Polskiego Związku Działkowców.

Lp Nazwa ROD
Rok 

powstania 
ogrodu

Pow.
w ha

Licza 
działek

Roszczenia m. st. Warszawy i Skarbu Państwa

Pow. objęta 
roszczeniem 

(ha)

Liczba 
działek

wartość 
przedmiotu sporu 

w złotych

1 „Pokój” 1954 6,19 142 6,1800 141 6 155 200,00 zł 

2 „Pokój” 1954 6,19 142 0,0076 1  7 160,00 zł 

3 „Wilanów” 1971 15,00 380 7,7101 150  23 550 500,00 zł 

4 „Wilanów” 1971 15,00 380 0,1420 3 162 906,00 zł 

5 „Energ.Górnik,Naucz” 1953 17,42 380 0,3074 6  922 200,00 zł 

6 „Energ.Górnik,Naucz” 1953 17,42 380 1,9568 39  58 703 700,00 zł 

7 „Wilanówka” 1971 6,52 99 6,3786 91  8 367 695,00 zł 

8 „Wal Wiślany” 1964 7,24 179 0,7698 15  5 388 600,00 zł 

9 „Saska Kępa” 1953 8,96 246 8,2247 231  23 404 800,00 zł 

10 „Saska Kępa” 1953 8,96 246 0,7366 15  2 209 800,00 zł 

11 „Perkuna” 1953 9,54 211 2,0731 42  6 219 300,00 zł 

12 „Pratulińska” 1945 12,50 249 7,8384 158  7 838 400,00 zł 

13 „Prasa” 1955 1,31 55 1,3101 55  7 860 600,00 zł 

14 „Siekierki” 1956 7,91 149 7,9102 149  39 551 000,00 zł 

45 „Śnieguliczki” 1973 5,50 140 5,3283 134  23 977 350,00 zł 

16 „CPN” 1954 2,00 52 0,3267 7  3 920 400,00 zł 

17 „Wola” 1967 3,04 76 0,0795 2  220 000,00 zł 

18 „Wola” 1967 3,04 76 2,9650 74  150 000,00 zł 

19 „Morysin” 1986 4,25 105 0,0831 2  415 500,00 zł 

20 „Rakowiec” 1927 20 514 1,378 36  16 536 000,00 zł 

21 „Rakowiec” 1927 20 514 17,6032 452  70 412 800,00 zł 

22 „Uprawa” 1955 2,82 56 2,2552 45  18 041 600,00 zł 

23 „Budowlani” 1955 4 61 2,3052 35  4 610 400,00 zł 

24 „Budowlani” 1955 4 61 0,0558 1  111 600,00 zł 

25 „Bilonik” 1955 2,1 41 0,4616 9  1 384 800,00 zł 

26 „Bilonik” 1955 2,1 41 0,0505 1  151 500,00 zł 

27 „Sigma-Bartycka” 1983 7,18 99 0,7856 10  7 078 500,00 zł 

28 „Sigma-Bartycka” 1983 7,18 99 3,11 39  27 990 000,00 zł 

29 „Sigma-Bartycka” 1983 7,18 99 0,48 6  4 320 000,00 zł 

30 „Żwirki i Wigury” 1952 12,6416 314 12,6416 314  25 283 200,00 zł 

31 „Warneńczyk” 1956 13 265 11,8775 241  23 755 000,00 zł 

32 „Mai Berezowskiej” 1941 4,8056 102 4,8056 102  57 667 200,00 zł 

33 „Spartański” 1963 1,5 42 0,9422 19  9 422 000,00 zł 

34 „Rosa” 1953 2,3 53 0,6711 9  10 737 600,00 zł 

35 „Czerniaków” 1955 14,3 280 0,1925 4  385 000,00 zł 

36 „Ogrodnik”, „Wiarus” 1960 7,6711 204 7,6711 204  30 684 400,00 zł 

37 „Sobieskiego” 1950 12 270 12 270  71 923 112,00 zł 

38 „Stolica” 1953 4,34 98 4,34 98  25 839 926,00 zł 

39 „Arkadia” 1953 9,25 177 9,25 177  149 702 812,00 zł 

40 „Idzikowskiego” 1953 6,65 151 6,16 140  39 593 435,00 zł 

41 „Pod Skarpą” 1955 4,2 103 4,2 103  25 006 380,00 zł 

42 „Energomontaż Płn.” 1955 2,68 70 2,68 70  15 956 452,00 zł 

43 „Wiosna 82” 1955 1,8 46 1,8 46  10 717 020,00 zł 

44 „Warszawianka” 1964 7 178 7 178  41 677 300,00 zł 

45 „Idzikowskiego” 1953 6,65 151 0,49 11  2 987 400,00 zł 

46 „Energomontaż Płn.” 1955 2,68 70 0,0122 1  146 400,00 zł 

47 „Koło II” 1953 15 336 15 336  10 134 875,00 zł 
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Lp Nazwa ROD
Rok 

powstania 
ogrodu

Pow.
w ha

Licza 
działek

Roszczenia m. st. Warszawy i Skarbu Państwa

Pow. objęta 
roszczeniem 

(ha)

Liczba 
działek

wartość 
przedmiotu sporu 

w złotych

48 „ERG” 1953 1,55 31 0,5691 11  385 125,00 zł 
49 „Sowińskiego”i „Wola” 1938 7,07 162 5,0019 115  33 735 000,00 zł 
50 „Bora Komorowskiego” 1952 2,6 52 0,0234 1  89 554,00 zł 
51 „Mandragora” 1953 4,16 83 0,7132 14  2 119 446,00 zł 
52 „Mandragora” 1953 4,16 83 0,4238 9  1 271 400,00 zł 
53 „Olszynka” 1954 2,73 68 0,25031 5  3 479 100,00 zł 
54 „Olszynka” 1954 2,73 68 0,2052 4  7 509 300,00 zł 
55 „Wilga” 1988 8,8 235 0,2052 4  615 600,00 zł 
56 „Dworzec Gdański” 1936 3,4 75 1,6077 32  3 467 800,00 zł 
57 „CPN” 1954 2 52 0,1428 3  1 306 666,00 zł 
58 „Morysin” 1986 4,25 105 0,0742 2  371 000,00 zł 
59 „Spartański” 1963 1,5 42 0,6123 15  6 123 000,00 zł 
60 „Imielińska” 1959 7,4316 151 7,4316 151  44 589 600,00 zł 
61 „Augustówka II” 1983 9,31 232 4,899 119  26 946 150,00 zł 
62 „Siekierki II” 1964 18,7 400 15,6832 320  78 416 000,00 zł 
63 „Żerżeń” 1967 22,8 653 3,1877 90  14 344 650,00 zł 
64 „Żerań FSO” 1955 7,2 124 6,7468 115  6 359 681,00 zł 
65 „Zachęta II” 1979 5,3 163 1,2703 33  1 196 562,00 zł 
66 „Zachęta II” 1979 5,3 163 3,9018 119  3 674 482,00 zł 
67 „Zachęta II” 1979 5,3 163 0,1953 6  683 550,00 zł 
68 „Augustówka I” 1954 13,5 242 0,0491 1  147 300,00 zł 
69 „Zbarz” 1955 6,2176 172 6,2176 172  12 435 200,00 zł 
70 „Wodniak” 1966 6,7974 161 6,7974 161  30 588 300,00 zł 
71 „Starzyńskiego” 1977 22 584 0,0069 1  82 000,00 zł 
72 „Starzyńskiego” 1977 22 584 0,1171 3  820 000,00 zł 
73 „Starzyńskiego” 1977 22 584 0,12 3  820 000,00 zł 
74 „Starzyńskiego” 1977 22 584 0,0537 1  280 000,00 zł 
75 „Starzyńskiego” 1977 22 584 0,526 11  550 000,00 zł 
76 „Pelcowizna” 1965 8,4 228 0,0254 1  88 900,00 zł 
77 „Cyklamen” 1979 5,513 166 5,513 166  24 808 500,00 zł 
78 „Waszyngtona” 1940 15,25 390 3,2085 81  10 987 800,00 zł 
79 „Perkuna” 1953 9,54 211 8,7345 193  26 203 500,00 zł 
80 „Wilga” 1988 8,8 235 2,0731 55  17 343 000,00 zł 
81 „Malborska” 1977 28 762 26,3454 716  24 779 202,00 zł 
82 „Gaj” 1972 31,67 863 0,5195 13  1 818 250,00 zł 
83 „Gaj” 1972 31,67 863 0,3283 6  839 192,00 zł 
84 „Gaj” 1972 31,67 863 2,54 69  8 981 240,00 zł 
85 „Gaj” 1972 31,67 863 0,2045 5  750 000,00 zł 
86 „Gaj” 1972 31,76 863 25,099 574  87 847 900,00 zł 
87 „Kalina” 1956 2 40 0,437 8  5 253 600,00 zł 
88 „Rzodkiewka” 1989 0,5934 12 0,5934 12  500 000,00 zł 
89 „Mieszka I” 1960 3,98 101 3,98 101  13 945 400,00 zł 
90 „9-go Maja” 1965 10,8 256 10,74 255  21 480 600,00 zł 
91 „Zremb” 1971 4,5 107 2,6152 61  2 463 976,00 zł 
92 „Elektromontaż” 1963 4 89 0,65 14  982 000,00 zł 
93 „Starzyńskiego” 1977 22 584 0,1206 3  920 000,00 zł 
94 „Raj” 1971 17,5 463 1,8328 47  4 151 150,00 zł 
95 „Kalina” ul. Niepodległości 1953 1,6628 47 1,225 33  14 700 000,00 zł 
96 „Arkadia” 1953 8,89 177 0,9885 19  5 931 000,00 zł 
97 „Czerniaków” 1955 17,3 373 10,3387 220 20 677 400,00 zł
98 Kompleks ROD na Paluchu 1964-74 100 2500 68,1749 1720  25 829 700,00 zł

RAZEM 433,8668 10165 1524970599,00 zł

odnoszą się do różnych działek geodezyjnych wymienionych ogrodów dziłkowych:

„Ministerstwo Przemysłu Lekkiego”, „Bohaterów Westerplatte”, „Krokus”, „Emeryci i Renciści”

„Obrońców Ochoty”, „Kępa Służewiecka”, „Latawiec”.
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VII. Roszczenia do gruntów ROD

Temat roszczeń do gruntów rodzinnych ogrodów dział-
kowych był wielokrotnie poruszany na łamach prasy 
związkowej. Związek, ogrody i wiele rodzin działkowych 
żyją w dalszym ciągu tym tematem, ponieważ pomimo 
rozwiązywania przez Związek wielu spraw z korzyścią 
dla działkowców, jak to miało miejsce w przypadku ROD 
„1 Sierpnia” w Warszawie, zarówno skala jak i katalog 
roszczeń podlega ciągłym zmianom. Jak groźne jest to 
zjawisko niech świadczy to, że tylko w ciągu ostatnich 
8 miesięcy roszczeniami objętych zostało kolejnych 40 
ogrodów, ponad 300 ha gruntu na których działki ma pra-
wie 7200 działkowców. Według stanu na dzień 31stycznia 
2006r. roszczeniami objęta jest powierzchnia 1219,7 ha w 
313 rodzinnych ogrodów działkowych, zagospodarowana 
przez prawie 30 000 rodzin działkowych. Do najwięk-
szych zagrożeń w tej grupie stanowią roszczenia osób 
fizycznych, którymi objęte są 133 ROD, powierzchnia 
349,35 ha w tych ogrodach oraz 9163 działkowców użyt-
kujących tam działki. Najwięcej takich roszczeń wystę-
puje w okręgowych zarządach: mazowieckim (26 ROD, 
126 ha, 3289 działek), małopolskim (21ROD, 24,61 ha 
i 3289 działek), w Poznaniu (17 ROD, 64,30 ha i 1470 
działkowców), świętokrzyskim (11 ROD, 19,69 ha i 570 
działek), czy toruńsko- włocławskim (10 ROD, 30,08 ha, 
645 działek). Fakt, że dzisiaj konkretny ogród działkowy 
nie został jeszcze objęty postępowaniem sądowym czy ad-
ministracyjnym nie świadczy o tym, że ma on zapewniony 
spokój na przyszłość. Przekonali się o tym działkowcy 
z rodzinnych ogrodów działkowych z terenu Warszawy, 
gdzie władze miasta rozpoczęły w 2005r. i kontynuują 
w bieżącym roku akcję kierowania przeciwko PZD proce-
sów sądowych, w których domagają się wydania terenów 
ogrodów zajmowanych przez działkowców od przeszło 
60 lat*.

Oczywiście nie są one jedynymi prowadzonymi w sto-
sunku do tych ogrodów. Takim przykładem może być 
ROD „Na Paluchu” w Warszawie, gdzie w stosunku do 
ponad 100 ha tego kompleksu do 68 ha prawa rości sobie 
Miasto st. Warszawa, a do kolejnych 26ha, osoby fizycz-
ne. Podobnie jest z ROD „Malborska” w Warszawie. 
Tylko w przypadku tych 2 ogrodów widmo opuszczenia 
działek dotknąć może ok. 3000 działkowców. Roszcze-
niami na terenie okręgowego zarządu mazowieckiego 
objętych zostało aż 102 ROD, a działki może stracić 
14698 działkowców z powierzchni 608,15 ha.

Nie tylko w Warszawie problem roszczeń praktycznie 
zdominował pracę okręgów. W okręgu małopolskim 
osoby fizyczne, związki wyznaniowe, zakłady pracy 
i inne podmioty walczą ze Związkiem o zwrot prawie 
90 ha gruntu zajętych przez 37 ogrodów, na których 
funkcjonuje od wielu lat 4707 działkowców. Procedura 
jest prosta, w każdym z tych przypadków, proces o zwrot 
gruntów odbywał się bez udziału Związku, natomiast 
PZD i jego członkowie zmuszani są do wydania gruntu 
bez jakichkolwiek odszkodowań i zapłacenia ogromnych 
sum za bezumowne korzystanie z nieruchomości nowemu 
właścicielowi, o którego istnieniu nawet nie wiedzieli.

Jednak pomimo wielu szykan, Związek uczestniczy 
w wielu procesach, stając w obronie ogrodów, ale przede 
wszystkim działkowców, których prawo do odszkodo-
wania za majątek znajdujący się na działkach zapisane 
było w poprzedniej ustawie z dnia z dnia 6 maja 1981 r. 
o pracowniczych ogrodach działkowych i powtórzone 
jest w nowej ustawie z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych 
ogrodach działkowych. Nie zawsze nasze działania są 
skuteczne za przykład mogą służyć ROD „Dorotka” 
i „Ewa” w Krakowie, gdzie miejscowa uczelnia bez 
pardonu usiłuje zniszczyć ogrody posługując się w tym 
celu spychaczami. Dlatego Krajowa Rada publikuje 
systematycznie wykazy ogrodów objętych roszczenia-
mi w Biuletynach Informacyjnych. Dane te są również 
dostępne na stronie internetowej Krajowej Rady PZD. 
Uznając za konieczne informowanie opinii publicznej 
i społeczności działkowców o istniejących zagrożeniach 
Krajowa Rada na posiedzeniu uchwałą nr 2/XIX/2006 r. 
w dniu 27 stycznia 2006r. zobowiązała wszystkie okrę-
gowe zarządy, borykające się z problemem roszczeń, 
do przekazywania wiedzy o stanie spraw i wynikają-
cych z nich problemach zarządom ROD i działkowcom. 
Użytkownicy działek i zarządy ogrodów roszczeniowych 
muszą być na bieżąco informowani o sytuacji ich ogrodu 
i podejmowanych przez Związek krokach. Tylko wspólny 
wysiłek i chęć walki w obronie naszego wspólnego dobra 
jakim są ogrody może przynieść pożądany efekt. Jest 
nim przede wszystkim bezpieczeństwo prawne ogrodów, 
a w przypadku konieczności zwrotu terenu zapewnienie 
działkowcom zapisanych w ustawie praw: prawa do od-
szkodowań, prawa do uzyskania działki w nowym od-
tworzonym ogrodzie działkowym, którego infrastruktura 
będzie odpowiadała rodzajem dotychczasowej.

Grażyna Franke

* Informacja o stanie tych ROD oraz wykaz tych ogrodów objętych pozwami został opublikowany w Komunikacie opubliko-

wanym przez Okręgowy Zarząd Mazowiecki. Komunikat ten znajduje się na stronie internetowej www.pzd.pl
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VIII.  W jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość 
wyobraża sobie uwłaszczenie na działkach 
po zlikwidowaniu Polskiego Związku 
Działkowców

Kiedy w pierwszych dniach stycznia br. w środkach 
społecznego przekazu pojawiły się informacje dotyczące 
przygotowywanej dla działkowców „nowej” propozycji 
posłów Prawa i Sprawiedliwości zastanawiałam się jakie 
to mogą być dobre dla działkowców rozwiązania prawne 
mające zrewolucjonizować zasady funkcjonowania ogro-
dów działkowych.

Dzisiaj, po lekturze kilku artykułów prasowych, w tym 
zamieszczonych m.in. w „Gazecie Prawnej” oraz w „Po-
lityce” jestem przekonana, że działkowcy kolejny raz są 
mamieni obietnicami bez pokrycia.

W poprzednim projekcie ustawy PiS o przekształceniu 
prawa użytkowania działek w pracowniczych ogrodach 
działkowych w prawo własności jasne były cele które 
wprost zakładały delegalizację Polskiego Związku Dział-
kowców, nacjonalizację majątku związkowego, powszechny 
wykup działek z bonifikatą, czyli uwłaszczenie działkow-
ców. I choć wtedy projektodawcy przekonywali o wielkich 
walorach tego pomysłu, to dzisiaj już nie jest to tak oczywi-
ste, a wręcz kontrowersyjne o czym świadczą publikowane 
wypowiedzi posła PiS Marka Kuchcińskiego.

Obecnie ci sami posłowie przekonują, że każdy dział-
kowiec dostanie działkę, na własność za 500 – 800 zło-
tych lub prawo do jej wydzierżawienia za niewielkie 
pieniądze, wystarczy tylko spełnić jeden podstawowy 
warunek a mianowicie, wystąpić z Polskiego Związku 
działkowców.

Tych propozycji nie można jednak potraktować jako 
realne.

W wielu gminach nie ma planów zagospodarowania 
przestrzennego, a tam gdzie one są – liczne tereny ogro-
dów mają inne przeznaczenie, np. na drogi, budownictwo 
mieszkaniowe czy też inne cele, w rym komercyjne. Jako 
przykład niech posłuży Miasto Łódź, w którym obowią-
zują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
dla tylko około 5% terenów (nie licząc dużego kompleksu 
leśnego jakim jest Las Łagiewnicki). W tej sytuacji trud-
no oczekiwać, aby władze Miasta zainteresowane były 
przekazaniem za 500 – 800 złotych działek na własność 
dotychczasowym ich użytkownikom, licząc się z tym, 
że realizując w niedalekiej przyszłości inwestycje ko-
munalne czy też znajdując inwestorów komercyjnych 
trzeba będzie uwolnić te tereny, poprzez ich wykup, od 
uwłaszczonych działkowców.

Niemożliwy będzie również wykup przez działkowców 
działek w tych ogrodach, do gruntów których już dzisiaj 

zgłoszone są roszczenia osób fizycznych i prawnych, 
a także w stosunku do których nie uregulowany został 
stan prawny.

Tak więc, w najlepszym przypadku działkowcy mogą li-
czyć na dalsze użytkowanie działki w formie dzierżawy.

A jaka byłaby sytuacja prawna działkowców w przypad-
ku zawarcia takiej umowy nie ma potrzeby teoretyzować, 
gdyż takie rozwiązania już są stosowane.

Mieszkańcom Łodzi niezrzeszonym w Polskim Związ-
ku Działkowców są wydzierżawiane tereny komunalne na 
cele upraw warzywno – kwiatowych (uprawy rolne).

Wydzierżawiający, czyli Miasto Łódź zawiera te umowy 
na czas określony, maksymalnie trzy lata, a często jeden 
rok. Dzierżawca przyjmuje nieruchomość do używania i po-
bierania z niej pożytków na następujących warunkach:

 płacenia rocznego czynszu dzierżawnego w kwocie wy-
nikającej z powierzchni dzierżawionej nieruchomości 
pomnożonej przez obowiązującą w danym roku stawkę 
(w 2006 roku jest to 6 gr. za 1m2), z zastrzeżeniem 
prawa do zmiany wysokości czynszu na skutek zmiany 
obowiązujących przepisów, w tym stosownych uchwal 
Rady Miejskiej i Zarządzeń Prezydenta Miasta,
 uiszczania podatku od nieruchomości i innych cięża-
rów związanych z przedmiotem umowy (w 2006 roku 
to 33 gr. za 1m2 terenu przeznaczonego pod uprawy 
oraz 6,17 zł za 1m2 powierzchni użytkowej budynku 
– altany),
 wykonywania swojego prawa zgodnie z wymogami 
prawidłowej gospodarki, przestrzegania obowiązują-
cych przepisów prawa i zasad współżycia społecznego 
a w szczególności do:
a) zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie nie po-

gorszonym, w tym ponoszenia kosztów napraw nie-
zbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy,

b) utrzymywania czystości i porządku na dzierżawio-
nym terenie,

c) utrzymywania czystości i porządku na chodniku 
położonym wzdłuż dzierżawionej nieruchomości, 
a w przypadku braku chodnika terenu o szerokości 
3 m wzdłuż dzierżawionej nieruchomości,

d) ponoszenia świadczeń związanych z dzierżawą nieru-
chomości, w tym za usługi komunalne z tytułu utrzy-
mania czystości chodników i terenów, o których mowa 
w pkt. c, ubezpieczenia podatku od nieruchomości, 
dostarczania energii elektrycznej, wody, korzystania 
z kanalizacji miejskiej, wywozu śmieci itp.,

–

–

–
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e) udostępniania przedmiotu dzierżawy upoważnionemu 
przedstawicielowi wydzierżawiającego celem prze-
prowadzenia kontroli sposobu jej używania,

f) zapewnienia gestorom, istniejących na dzierżawio-
nym terenie, urządzeń infrastruktury technicznej, 
swobodnego dostępu do tychże urządzeń przez 24 
godziny na dobę, we wszystkie dni roku, także w nie-
dziele i święta,

 nie może bez zgody wydzierżawiającego wyrażonej 
na piśmie wznosić jakichkolwiek obiektów i naniesień, 
poddzierżawiać, podnajmować, oddawać do bezpłatne-
go używania ani w jakiejkolwiek innej formie przenosić 
praw i obowiązków na rzecz osób trzecich oraz zmie-
niać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy, przenosić na 
rzecz osób trzecich prawa do naniesień budowlanych 
dokonanych na dzierżawionym gruncie.
Jak w każdej umowie, tak i w tej zawarte są postano-

wienia precyzyjnie regulujące tryb jej wypowiedzenia 
jak i wzajemnych rozliczeń w takim przypadku oraz po 
jej wygaśnięciu.

I tak wydzierżawiający ma prawo:
 rozwiązać umowę dzierżawy za jednomiesięcznym 
okresem wypowiedzenia w przypadku zbycia, zamiany, 
darowizny przedmiotu umowy,
 rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowie-
dzenia jeżeli dzierżawca np. narusza niektóre posta-
nowienia umowy lub dopuszcza się zwłoki w opłacie 
czynszu oraz gdy zaistnieje potrzeba wykorzystania 
przedmiotu dzierżawy na cele inwestycyjne związane 
z realizacją zadań własnych Miasta.
Po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu umowy, dzierżawca 

jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić przedmiot dzier-

–

–

–

żawy bez wezwania i w stanie niepogorszonym, oraz 
usunąć naniesienia budowlane i inne urządzenia przez 
niego dokonane na dzierżawionym gruncie. W przypadku 
uchylania się od realizacji tego obowiązku wydzierżawia-
jący może dokonać usunięcia naniesień i doprowadzenia 
terenu do stanu poprzedniego na koszt dzierżawcy. Na-
tomiast w przypadku naniesień budowlanych lub innych 
urządzeń trwale i nietrwale połączonych z gruntem oraz 
ulepszających przedmiot dzierżawy, dokonanych przez 
dzierżawce za pisemnym zezwoleniem wydzierżawiają-
cego po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy wydzier-
żawiający ma prawo według swego wyboru zatrzymać 
naniesienia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości 
w chwili zwrotu albo żądać przywrócenia przedmiotu 
dzierżawy do stanu poprzedniego.

Wnioski nasuwają się same. W propozycjach posłów 
PiS działkowiec nie jest podmiotem troski, intencją nie 
jest również porządkowanie stosunków własnościowych 
w gospodarce a jedynie dążenie do zawłaszczenia grun-
tów rodzinnych ogrodów działkowych a w konsekwencji 
likwidacja Polskiego Związku Działkowców – organizacji 
skutecznie broniącej praw swoich członków oraz stoją-
cej na przeszkodzie dowolnego dysponowania terenami 
ogrodów. Wejście w życie proponowanych koncepcji 
byłoby bowiem początkiem końca większości ogrodów 
działkowych.

W propozycjach PiS mamy do czynienia z prawem 
silniejszego i bandycką sprawiedliwością

Wierzę, że działkowcy potrafią prawidłowo ocenić 
projekt PiS jednocześnie pamiętając o nauce wynikają-
cej ze znanego porzekadła „zamienił stryjek siekierkę 
na kijek”

radna Rady Miasta Łodzi

/-/ Izabela Ożegalska

IX.  PZD w zmaganiach z propozycjami PiS,  
czyli od POD do ROD

Doniesienia prasowe ukazujące się od początku stycznia 
br. monitują, że znowu politycy PiS zapowiadają rewolu-
cyjne zmiany w zasadach funkcjonowania ogrodów dział-
kowych poprzez nowy projekt ustawy. W tym miejscu nie 
sposób nie przywieść na pamięć nas wszystkich tak nie-
dawno, bo rozgrywających się w 2004 i 2005 roku poczy-
nań polityków z tego ugrupowania wobec działkowców 
w Polsce. Ugrupowanie to szykowało polskim rodzinom 
działkowców użytkującym działki w Polskim Związku 
Działkowców „pseudo prezent” w postaci bardzo atrak-
cyjnego tytułu ustawy – projekt ustawy o przekształceniu 
prawa użytkowania działek w pracowniczych ogrodach 
działkowych w prawo własności – lecz nic poza chwyta-

jącym tytułem, gdyż z proponowanych rozwiązań wyni-
kało zupełnie co innego. Dzisiaj możemy powiedzieć, że 
tamto działanie się nie powiodło i ugrupowanie PiS od lat 
nieprzychylne nam działkowcom poniosło porażkę i nie 
osiągnięto wówczas oczekiwanego rezultatu. Nie ucie-
szyło to przeciwników Związku, którzy ciągle coś knują 
i czynią to obecnie wobec organizacji, która w Polsce 
może poszczycić się prawie 200 letnią tradycją.

Należy jednak stanowczo zaznaczyć i podkreślić, że 
uchwalenie przez Sejm w dniu 8 lipca 2005 r. ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych i wygranej po stro-
nie PZD, to nie efekt ślepego przypadku, trafu losu czy 
wygranej na loterii lecz jest to efekt determinacji, ciężkiej 
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pracy, woli walki o słusznie należne prawa. Działo się to 
nie w imię partykularnych interesów i celów jednostek 
lecz za wolą i przyzwoleniem członków zrzeszonych 
w PZD, w imię obrony interesów ich wszystkich i całego 
Związku. Okres ostatnich dwóch lat to czas zjednocze-
nia sił, solidarności, ogromnego zaangażowania samych 
działkowców i organów Związku na szczeblu ogrodo-
wym, okręgowym i krajowym. Przypomnijmy sobie, co 
zrobiliśmy w tej sprawie aby bronić interesów miliona 
rodzin działkowych dobrowolnie zrzeszonych w PZD.

Pierwsza oficjalna wiadomość na temat projektu ustawy 
ukazała się w Rzeczypospolitej w dniu 13 maja 2004r. 
W krótkiej notatce pt. „PiS chce uwłaszczyć działkow-
ców. Przeciw Monopolowi” poinformowano, że Prawo 
i Sprawiedliwość w najbliższych dniach złoży w Sejmie 
projekt ustawy zakładający odpłatne uwłaszczenie osób 
użytkujących działki, likwidację Polskiego Związku 
Działkowców i przejęcie przez Państwo majątku PZD. 
Już 27 maja 2004r. na VIII Zebraniu Krajowej Rady 
PZD przyjęto stanowisko w sprawie doniesień prasowych 
zapowiadających kolejny atak na pracownicze ogrody 
działkowe.

Krajowa Rada PZD natychmiast dokonała analizy 
prawnej projektu ustawy PiS-u o przekształceniu prawa 
użytkowania działek w pracowniczych ogrodach dział-
kowych w prawo własności. Analiza ta pozwoliła wprost 
odpowiedzieć na pytanie o co chodzi w tym projekcie? 
Dokonano zestawienia obowiązujących wówczas unormo-
wań prawnych ustawy o POD i ewentualnych rozwiązań 
prawnych mających zaistnieć po wejściu w życie projektu 
ustawy PiS. Odpowiedziano na pytania: Jaki będzie status 
działkowca po wejściu w życie ustawy? Kiedy działko-
wiec nie stanie się właścicielem działki i co wówczas? 
Dokonano również oceny funkcjonowania ogrodów na 
tle zapisów ustawy o POD i ewentualnych przyszłych 
zapisów. Wiedza wypracowana przez prawników KR 
PZD w tym zakresie pozwoliła sprecyzować o co chodzi 
w kolportowanym projekcie i wykazać skutki jego ewen-
tualnego wejścia w życie.

Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 16 lipca 2004 r. 
przyjęło czterostronicowe opracowanie w formie ulotki pt. 
„Nowe zagrożenia dla działkowców, ogrodów i Związku”, 
a kierowane do zarządów ogrodów. Informacje zawarte 
w tym opracowaniu pozwoliły w bardzo syntetyczny 
sposób zapoznać się z faktami i dokonać oceny już przez 
samych działkowców.

We wszystkich okręgowych zarządach zorganizowane 
zostały narady z prezesami ogrodów na temat proponowa-
nych zmian przez PiS. W większości z nich uczestniczyli 
nie tylko prezesi ogrodów, ale były to całe delegacje 
aktywu ogrodowego. Uczestnicy tych narad wypowiadali 
się właściwie w jednym tonie- działkowcy są przeciwni 
takim rozwiązaniom, cyt. „...projekt PiS-u działkowcom 

jest niepotrzebny. Niepotrzebne nam jest uwłaszczenie 
działek, bo my te działki przecież mamy, a sam projekt 
zagraża ich istnieniu. Związek musi stanowić jedność, 
podobnie działkowcy jednoznaczną i stanowczą postawą 
w tej sprawie są w stanie obronić ogrody działkowe”, 
„Projekt PiS-u jest jawnym zamachem na ogrody działko-
we i Związek. Niewielu ludzi stać będzie wykupić działki 
i o to chodzi, bowiem są grupy ludzi mający swoje plany 
co do terenów ogrodów i oni je szybko zrealizują. Ale 
ogrodów już w Polsce nie będzie”.

Krajowa Rada PZD w stanowisku z dnia 5 sierpnia 
2004 r. w sprawie zagrożenia dla istnienia ruchu ogrod-
nictwa działkowego w Polsce stwierdziła: „Krajowa Rada 
PZD stanowczo oświadcza, że wraz z całym Związ-
kiem i wszystkimi działkowcami będzie broniła ogro-
dów działkowych w Polsce i nadal rozwijała idee ruchu 
ogrodnictwa działkowego”. Stanowisko Krajowej Rady 
PZD spotkało się z całkowitą aprobatą społeczeństwa 
działkowego i aktywu Związkowego. Wyrazem tego stały 
się w nieograniczonej mierze napływające ze wszystkich 
stron, listy, petycje, stanowiska, rezolucje, apele. Przed-
miotowe wystąpienia zostały przekazane do wiadomości 
wszystkim działkowcom na łamach wydawnictwa KR 
PZD w Biuletynie Informacyjnym. Należy podkreślić,że 
i w tym przypadku działkowcy jak zawsze posiedli pełną 
wiedzę o wszystkim co dzieje się w Związku, gdyż za-
wsze aktualne i ważne sprawy docierają do nich na łamach 
Biuletynu Informacyjnego i miesięcznika działkowiec.

Biuletyn Informacyjny: nr 6/2004 w całości poświeco-
ny został tematowi „Nowe zagrożenia dla działkowców, 
ogrodów i Związku”, nr. 7/2004 „Działkowcy o projekcie 
ustawy Prawa i Sprawiedliwości” – to numer w cało-
ści poświęcony poglądom działkowców w tej sprawie 
w przyjmowanych stanowiskach i listach, apelach, rezo-
lucjach kierowanych do Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, 
klubów i kół parlamentarnych, posłów oraz partii poli-
tycznych. Prezydium Krajowej Rady PZD zamieszcza-
jąc te wszystkie dokumenty w autentycznym brzmieniu 
pozostawała w przekonaniu, że wola działkowców spotka 
się nie tylko ze zrozumieniem polityków i posłów, ale 
będzie również rzeczywistą oceną roli, znaczenia i funk-
cjonowania ogrodów działkowych i Polskiego Związku 
Działkowców w polskim społeczeństwie, a stanowisko 
działkowców zostanie uszanowane.

Należy podkreślić, że od ukazania się Biuletynu nr 
6/2004 w ogrodach działkowych rozpoczęła się szeroka 
i nieustająca dyskusja nad propozycjami PiS. Odbywały 
się zebrania zarządów POD, ogrodowych komisji rewi-
zyjnych i rozjemczych oraz zebrania działkowców.

Na przełomie września i października 2004 r do rąk 
działkowców trafiła także broszura pt. „Uwaga Dział-
kowcy! Nowe zagrożenia dla działkowców, ogrodów 
i Związku. Broszura w swej treści poruszała następujące 
tematy: Tekst projektu ustawy PiS. Poseł Markowski 
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z PiS o projekcie ustawy. O co chodzi w projekcie ustawy. 
Dzień dzisiejszy a jutro według projektu PiS-u. Stanowi-
sko KR PZD w sprawie zagrożenia dla istnienia ruchu 
ogrodnictwa działkowego w Polsce. Ustawa z dnia 6 
maja1981r. o pracowniczych ogrodach działkowych. 15 
lat walki z PZD i ogrodami działkowymi.

Ponadto do ogrodów przesłano plakaty z planszą opisu-
jącą założenia i skutki projektu ustawy. Dostarczone przez 
Związek publikacje i materiały umożliwiły działkowcom 
poznać całą prawdę o zamiarach PiS, że ustawa ich au-
torstwa posiada jedynie chwytliwy tytuł i może przynieść 
korzyści ale zapewne nie działkowcom. Związek dokonał 
wnikliwej i rzetelnej analizy prawnej, przedstawił stan 
pod rządami ustawy o POD oraz pokazał przyszłość 
wynikającą z projektu ustawy PiS oraz zilustrował skutki 
ewentualnego wejścia w życie projektu PiS dla dział-
kowców, ogrodów i PZD. Ocena projektu i intencji jego 
autorów należała już do samych działkowców, gdyż każdy 
z nich na podstawie dostarczonych materiałów i uzyskanej 
w ten sposób wiedzy mógł udzielić odpowiedzi na tak 
ważkie pytanie: Czy w projekcie tym w rzeczywistości 
chodzi o uwłaszczenie czy też o wywłaszczenie dział-
kowców?

Dzięki szybkiej reakcji ze strony KR PZD i podjętym 
działaniom informacyjnym, ze znacznym wyprzedzeniem, 
zanim projekt PiS trafił do Sejmu, działkowcy posiedli peł-
ną świadomość, że projekt ustawy ma na celu pozbawienie 
działkowych rodzin działek, nałożenie na nich podatków, 
wprowadzenie czynszów dzierżawnych, pozbawienie ja-
kiejkolwiek ochrony prawnej i organizacyjnej poprzez 
uchylenie ustawy o POD z 1981 r. i likwidacje PZD.

Na przełomie września i października 2004 r Prezes 
Związku stając po raz kolejny w obronie interesów mi-
liona polskich rodzin użytkujących działki w tysiącach 
ogrodów działkowych skierował szereg listów i pism 
adresowanych między innymi do: Prezydenta RP, Pre-
miera RP, Marszałka Sejmu RP, do Przewodniczących 
Klubów i Kół Parlamentarnych, do wszystkich posłów 
na Sejm RP, do posłów PiS, do marszałka Senatu RP, 
senatorów RP.

W dniu 18 listopada 2004 r. do laski marszałkowskiej 
wpłynął przygotowany przez PiS projekt ustawy o prze-
kształceniu prawa użytkowania działek w pracowniczych 
ogrodach działkowych w prawo własności. Podpisało 
się pod nim 29 posłów PiS. Jednak zewsząd napływały 
tysiące listów, protestów, apeli i rezolucji potwierdzają-
cych, że propozycje PiS-u spotkały się z powszechnym 
sprzeciwem działkowców oraz świadczących, że Związek 
dotarł na czas z informacją do swoich członków. Dział-
kowcy nieustannie wyrażali swój niepokój i wzburzenie 
na działania PiS wobec nich samych jak i Związku. Zde-
cydowanie i stanowczo mówili – NIE PROJEKTOWI PiS, 
który dążył do likwidacji prawnych barier chroniących 
ogrody działkowe przed przekształceniem na inne cele.

Kolejne Biuletyny Informacyjne KR PZD: nr 9/2004 
pt. „Projekt PiS w Sejmie! Działkowcy Protestują i nr 
2/2005 pt. „Uwłaszczenie czy wywłaszczenie działkow-
ców” – to materiał przekazany do rąk działkowców w po-
staci listów, stanowisk, rezolucji, pism zarządów POD 
i indywidualnych działkowców oraz listów zbiorowych 
z dziesiątkami podpisów. Działkowcy piszą do posłów, 
senatorów, klubów parlamentarnych, a także do władz 
państwowych. Krajowa Rada PZD w pełni dostrzegła, 
że działkowcy piszą, gdyż chcą aby ich zdanie zostało 
zauważone i liczyło się w walce o ogrody działowe, że 
ich głos musi dotrzeć do wszystkich, którzy w tej sprawie 
mają coś do powiedzenia, a więc do posłów i senatorów 
oraz całego środowiska działkowców.

XI zebranie Krajowej Rady PZD, które miało miejsce 14 
stycznia 2005 r. dokonało oceny dotychczasowych działań 
związanych z zagrożeniami istnienia ruchu ogrodnictwa 
działkowego w Polsce ze strony projektu ustawy PiS. 
W podjętych na tym zebraniu uchwałach KR wyznaczyła 
kierunki dalszego działania organów PZD. Główny nacisk 
położono na dalsze rzetelne informowanie działkowców 
o niebezpieczeństwach wynikających z projektu PiS i to 
przez wszystkie struktury Związku. Uznano, że w tej spra-
wie powinien się wypowiedzieć każdy działkowiec i każdy 
organ Związku. Krajowa Rada PZD uznała, że każdy 
działkowiec na walnym zebraniu swojego ogrodu, które 
będą miały miejsce na początku 2005r. winien być poin-
formowany o skutkach finansowych ewentualnego wejścia 
w życie ustawy projektu PiS oraz czy działkowcy z danego 
ogrodu byliby tą ustawą objęci. Zobowiązano Okręgowe 
Zarządy PZD do przeprowadzenia badań statusu ogrodów 
i sytuacji działkowców w świetle ustawy PiS. Badania 
przeprowadzono według zasad i trybu określonego przez 
KR PZD. Z badań przeprowadzonych przez Związek jasno 
wynikało, że projekt PiS nie zabezpiecza ogrodów objętych 
roszczeniami, tym samym będą wyłączeni z możliwości 
wykupu swoich działek. Badania te potwierdziły także, że 
większość osób po prostu nie będzie stać na taki wykup. 
Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynikało, że 
całkowitym milczeniem pomijane w projekcie są koszty 
postępowania związanego z wykupem (rzeczoznawcy 
wyceniającego wartość działki, wydzielenia geodezyj-
nego, założenia księgi wieczystej i wpisu do niej prawa 
własności, aktu notarialnego) oraz, że analogiczne koszty 
będą musieli pokryć działkowcy w stosunku do terenów 
ogólnych. Taki stan rzeczy wskazywał, że działkowcom 
pozostanie dzierżawa własnych działek w zamian za opłatę 
czynszu na rzecz gminy. Badania przeprowadzone przez 
Związek wykazały także, że nie wszystkie tereny będą 
podlegały uwłaszczeniu, a wynika to z planów zagospo-
darowania przestrzennego, gdyż gminy mają już inne 
przeznaczenie dla tych gruntów- oczywiście komercyjne. 
Badania, dotychczasowe doświadczenia, działania władz 
lokalnych oraz zapowiedzi w mediach potwierdziły, że 
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działkowcy którzy użytkują działki w ogrodach zlokalizo-
wanych w takich miastach jak Warszawa, Gdańsk, Kraków, 
Poznań, Wrocław i w innych większych miastach to tereny 
o których nie można mówić, że działkowcy będą mogli się 
uwłaszczyć nawet za pełną odpłatnością.

Działkowcy nadal protestują –brzmi tytuł Biuletynu 
Informacyjnego KR PZD nr 4/2005, który zawiera kolejne 
wystąpienia w sprawie projektu PiS.

Przełomowe znaczenie miało XII Zebranie KR PZD 
które odbyło się w dniach 18.02.2005 r. i 03.03.2005 r. 
Uczestnicy tego zebrania wypracowali pogląd, że głównym 
zadaniem Związku jest ustawowe zabezpieczenie praw 
działkowców, które będzie silne i stabilne. W dniu 3 marca 
2005 r KR PZD przyjęła opracowany przez Związek i przy-
jęty przez Prezydium KR PZD projekt ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych, zachowujący cały dorobek prawny 
i organizacyjny zawarty w dotychczasowej ustawie z 6 maja 
1981r. o pracowniczych ogrodach działkowych. Krajowa 
Rada PZD zwróciła się do posłów o udzielenie poparcia 
projektowi ustawy i przedłożenie go Sejmowi jako projektu 
poselskiego. Projekt ten w dniu 11 marca 2005r. został zło-
żony do laski marszałkowskiej jako projekt poselski, pod 
którym podpisało się 107 posłów z klubów parlamentarnych 
SLD, UP, SDPL i jedna posłanka niezrzeszona.

Okręgowe Zarządy PZD i Zarządy Ogrodów podjęły 
pracę związaną z upowszechnianiem projektu ustawy 
o ROD w środowisku działkowców. Projekt ten musiał 
zyskać pełne poparcie działkowców i ich rodzin. Zwią-
zek podjął zintensyfikowane działania umożliwiające 
zapoznanie się z projektem nowej ustawy. Projekt usta-
wy został zamieszczony w miesięczniku „działkowiec”, 
Biuletynie Informacyjnym KR, planszach wywieszanych 
na tablicach ogrodowych, internecie a także w specjal-
nych ulotkach przesłanych do wszystkich działkowców 
za pośrednictwem zarządów ogrodów. Prawie wszystkie 
walne zebrania, które odbywały się w 2005 r. zdomino-
wał temat ustawy, gdzie dyskutowano nad jej treścią i ją 
akceptowano. Kluby i koła sejmowe oraz senackie, które 
poparły poselski projekt ustawy o ROD, to w rzeczywi-
stości poparły i uszanowały wolę działkowców.

Poparcie dla projektu ustawy o ROD uzyskano na tzw. 
listach poparcia, na których swoje podpisy składali wszy-
scy akceptujący jego założenia. Listy poparcia (ostatecz-
nie złożono 233.503 podpisy) postanowiono przekazać 
do laski marszałkowskiej mimo, że nie zakładano prze-
kształcenia tego projektu w projekt obywatelski.

PiS jednak nie składa broni i nie rezygnuje ze swoich 
dążeń, gdyż w dniu 31 marca 2005 r zgłasza do laski 
marszałkowskiej kolejny poselski projekt ustawy o prze-
kształceniu prawa użytkowania działek w pracowniczych 
ogrodach działkowych w prawo własności. W projekcie 
tym podtrzymane zostały znane z ostatniego projektu 
podstawowe założenia. Dnia 30 czerwca 2005 r. Sejmowa 

Komisja Ustawodawcza rozpatrywała zgłoszony przez 
PiS projekt ustawy. Na użytek posłów Biuro Studiów 
i Ekspertyz Kancelarii Sejmu sporządziło ekspertyzę 
dotyczącą zapisów tego projektu, z której jednoznacznie 
wynikało, że dokument ten rażąco narusza konstytucję 
RP i nie powinien być rozpatrywany przez Sejm. Komisja 
Ustawodawcza uznała, że projekt ustawy PiS jest prawnie 
niedopuszczalny. Poruszono miedzy innymi zarzuty, że 
bezpodstawnie narusza prawa działkowców i likwiduje 
samorządną i samodzielną organizację społeczną jaką jest 
PZD. Takim stanowiskiem podzielono argumenty wysu-
wane od dłuższego czasu przez Związek o bezprawności 
inicjatywy PiS.

Dnia 8 lipca 2005 r Sejm RP uchwalił ustawę o rodzin-
nych ogrodach działkowych. Działkowcy i organy na 
wszystkich szczeblach Związku z napięciem wyczekiwali 
pozytywnego zakończenia procesu legislacyjnego. Dnia 
21 lipca 2005 roku Senat RP przyjął ustawę bez popra-
wek. Nieprzychylne ustawie o ROD okazało się stanowi-
sko Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 
z dnia 27 lipca 2005 r. Spotkało się ono z kolejnymi 
wystąpieniami i apelami ze strony aktywu PZD.

Prezes PZD w dniu 5 sierpnia 2005 r. skierował do 
Prezydenta RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego list 
w którym odniósł się do poszczególnych zarzutów pod-
niesionych w stanowisku Komisji Wspólnej Rządu i Sa-
morządu Terytorialnego, wskazując na ich bezzasadność 
i uzasadniając, że zapisy ustawy o ROD nie budzą żadnych 
wątpliwości natury konstytucyjnej, a zarazem zaapelował 
w imieniu miliona rodzin działkowców korzystających 
z ogrodów zrzeszonych w PZD o podpisanie ustawy. 
Natomiast w dniu 10 sierpnia 2005 r uczestnicy Nadzwy-
czajnego Zebrania KR PZD zwrócili się do Prezydenta 
RP z gorącym apelem o podpisanie ustawy.

Prezydent RP w dniu 16 sierpnia 2005 r. podpisał 
ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Należy 
zaznaczyć, że do ostatniego dnia do Prezydenta z prośbą 
o podpisanie występowali indywidualni działkowcy, Za-
rządy POD i OZ PZD oraz KR PZD. Ustawa o rodzinnych 
ogrodach działkowych została opublikowana w Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 169 z dnia 6 września 
2005 r. pod pozycją 1419 i obowiązuje od 21 września 
2005 r., a niektóre unormowania od 1 czerwca 2006 r.

Pomysł tych zmian zrodził się wśród działkowców 
w ubiegłych latach i dyskusje nad nowymi unormowania-
mi prawnymi trwały w Związku od dawna. Głosy w tych 
sprawach słychać było podczas walnych zebrań ROD, 
zjazdów okręgowych oraz krajowych.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, to doro-
bek całego ruchu ogrodnictwa działkowego oraz tych sił 
politycznych w kraju, sejmie i senacie, które doceniają 
znaczenie istnienia i rozwoju ogrodów działkowych dla 
rodziny, społeczeństwa, miasta.

Mariola Kobylińska KR PZD
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X. Z życia ROD

Podsumowanie kampanii sprawozdawczej w ROD „Relaks” w Oleśnie

Okręg opolski

ROD Relaks zajmuje powierzchnię użytkową 4.15 ha, 
na której gospodaruje 144 działkowców. Ogrodem kieruje 
zarząd w siedmioosobowym składzie.

Ostatni okres czasu, czyli okres ostatniej kampanii nie 
sprzyjał rozwojowi ogrodom ani też nie było odpowied-
niego klimatu do prowadzenia inwestycji i remontów.

Szczególnie niekorzystny wpływ miała ustawa z dnia 
30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, która wprowadziła podatek grunto-
wy, leśny i obiektów budowlanych. Wiele zakłopotania 
wśród działkowców wprowadziły sprawy roszczeniowe 
dot. własności gruntów wywłaszczania działkowiczów 
na czele ze sprawą tzw. poznańską. Uwieńczeniem tego 
niekorzystnego klimatu był również projekt ustawy PiS 
o uwłaszczeniu.

Jednak ogród „Relaks” w Oleśnie przy wsparciu Okrę-
gowego Zarządu PZD w Opolu i Krajowej Rady PZD 
oraz lokalnych władz samorządowych może z satysfak-
cją podsumować działalność inwestycyjną w ogrodzie 
w ostatnich latach.

Rok 2000
 ocieplono i odnowiono elewację domu działkowca
 Koszt wyniósł 5000 zł, dotacja OZ PZD 1000

 Rok 2001
 podjęto zadanie elektryfikacji ogrodu, prace prowa-
dzono dwa miesiące, położono 3100 mb. Kabla pod 
ziemią,

–
–

–

postawiono 7 tablic rozdzielczych na 72 odbiorców.
Koszt 38 tys. zł. z pracami własnymi, dotacja KR 

3000 zł, OZ PZD 2000 zł, UM 2800 zł.

Rok 2002
 demontaż kranów na alejach oraz instalowanie licz-
ników wody, zadanie wykonano w ramach własnych 
– czyn społeczny oraz środki finansowe działkowiczów. 
W domu działkowca zmiana posadzek z wykładzin na 
panele podłogowe, malowanie pomieszczeń, zakup firan 
i obrusów, koszt 3.666 zł – dotacja OZ PZD 2000 zł.

Rok 2003
 remont kapitalny trzech pomieszczeń sanitariatów, 
wymiana instalacji i urządzeń. Koszt 7.500 zł – dotacja 
OZ PZD 3000 zł, UM – 3.600 zł.

Rok 2004
 adaptacja części piwnicy na pomieszczenie socjalne. 
Koszt 8000 zł., dotacja OZ PZD 3000 zł.

Rok 2005
 Wymiana okien w domu działkowca. Koszt 6000 zł. 
– dotacja OZ PZD 4000 zł.
Przedstawiony materiał obrazuje, że nawet w stosun-

kowo niewielkim ogrodzie można wiele dobrego zrobić, 
a mianowicie stworzyć dobre warunki dla działkowców 
nie tylko do uprawy roślin, ale również do wypoczynku 
i możliwości spotykania się i jednocześnie powiększyć 
majątek związku.

–

–

–

–

–

Prezes

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Oleśnie

/-/ Tadeusz Rutko
Oleśno, �7 styczeń 2006 r.

List Prezesa OZ PZD w Gdańsku do Burmistrza miasta Chojnice

Pan Burmistrz
Miasta Chojnice

Zarządy ROD z Chojnic informują o przypadkach mel-
dowania osób na pobyt stały na terenach ogrodów dział-
kowych, co potwierdza Pana pismo z dnia 2005.03.16. 
(SO 5115-15/05). Okręgowy Zarząd informuje zatem, 
że stanowisko pana Burmistrza w tej sprawie oraz fakt 
meldowania jest niezgodny z wieloma przepisami pra-
wa. Głównie z przepisami Art.13 ust.4 ustawy o rod z 8 

lipca 2005r. (Dz. U. Nr. 169 poz.1419). Zamieszkiwa-
nie jest wystarczającym powodem do wypowiedzenia 
prawa użytkowania działki. Rugowanie takiego użyt-
kownika z działki nie jest równoznaczne z eksmisją 
z lokalu mieszkalnego. Altana na działce rod nie jest 
budynkiem mieszkalnym. Regulują to przepisy prawa 
budowlanego.
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Wnioskujący o zameldowanie oświadcza, że użytkowana 
przez niego altana jest budynkiem mieszkalnym lub, że 
jest przystosowana do zamieszkiwania. Takie oświadczenie 
powinno być sprawdzone przez nadzór budowlany. Jeśli jest 
prawdziwe oznacza to naruszenie przepisów prawa budow-
lanego i inspektor nadzoru budowlanego winien nakazać 
przebudowę lub rozbiórkę takiego budynku. Należy też zazna-
czyć, że zameldowanie jest dopuszczalne po udowodnieniu 
wymeldowania z poprzedniego miejsca zamieszkania.

Podejmując decyzję o zameldowaniu kwalifikuje się 
tym samym wnioskodawcę na mieszkańca Chojnic. 
Gmina przyjmuje go do swojej społeczności z prawami 
i obowiązkami, m.in. do lokalu socjalnego.

Kuriozalne jest ustalanie adresu przez podanie numeru 
działki w ogrodzie. Ustawa wymaga podania miejsco-
wości ulicy, numeru domu i numeru lokalu. W ogrodach 
tych kryteria nie mogą być spełnione.

W umowach o ustanowieniu prawa użytkowania wie-
czystego gruntów ogrodowych dla PZD i decyzjach 
o przekazaniu gruntu w użytkowanie jest wyraźnie 
określony ich cel i przeznaczenie. Zamieszkiwanie jest 
niezgodne z przeznaczeniem. Decyzje w obu przypad-
kach podejmuje ten sam organ. Nie powinny być zatem 
sprzeczne. Dodatkowe przepisy prawa z zakresu ochrony 
środowiska, bezpieczeństwa pożarowego i przepisów 
sanitarnych, itp. są dobrym uzupełnieniem wyżej poda-
nych przepisów.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że władze 
ROD i PZD oraz Władze Gminy mają wspólny interes aby 
nie dopuszczać do zamieszkiwania na terenach ogrodów. 
Mają też wystarczająco dużo narzędzi prawnych aby 
bronić ogrody przed ich zamianą na osiedla nielegalnych 
domów lub slumsy.

Prezes

/-/ Stanisław Szczepanik
Gdańsk, �6 styczeń 2006 r.

Podziękowania ROD „Elana” w Toruniu

Niżej podpisani działkowcy z Ogrodu nr 6 w Rogów-
ku przekazują wyrazy wdzięczności i podziękowania 
gospodarzowi Panu Robertowi Kowalskiemu za jego 
zaangażowanie i postawę oraz sumienne wykonywanie 
swoich obowiązków.

Przykładem tego było ujęcie po raz kolejny sprawców 
kradzieży jakie miały miejsce w naszym ogrodzie. Stało 

się to możliwe dzięki czujności i odwadze Pana Rober-
ta Kowalskiego, którego ponadstandardowe działanie 
znacznie przekroczyło zakres zwykłych obowiązków 
gospodarza, jego osobistym udziałem było ujęcie w bez-
pośrednim pościgu sprawców włamań.

Postawa Pana Roberta Kowalskiego jest godna pochwa-
ły i wyróżnienia.

Z wyrazami szacunku

/-/ 16 podpisów
Toruń, 2 styczeń 2006 r.

Gazeta Łomiankowska Nr 2(187) z dnia 27.01.2006 r.

Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego Dąbrowa 
Leśna, Waldemar Osiński przekazał gminie darowiznę 
celową na rzecz Komisariatu Policji w Łomiankach – dru-
karkę laserową. 17 stycznia br. wiceburmistrz Jan Grądzki 
oficjalnie przekazał sprzęt komendantowi Komisariatu 
podkom. Mariuszowi Śledziewskiemu.

Dwa lata temu na terenie ogródków działkowych za-
notowano liczne włamania, kradzieże i dewastacje. Na 
prośbę działkowców Łomiankowski Komisariat Policji 
i Straż Miejska przystąpiły do ogólnopolskiego programu 
„Bezpieczny Ogród”. Celem tej akcji jest zapobieganie 
przestępczości na terenach ogródków działkowych.

Naszym zadaniem jest ograniczenie i wyeliminowanie 
zagrożeń oraz czynników kryminogennych mających 
wpływ na poczucie bezpieczeństwa działkowców – po-

wiedział podkom. M. Śledziewski. – Pełniąc wspólnie 
ze Strażą Miejską patrole dzienne i nocne, działamy 
w celu ochrony mienia działkowiczów. Chciałbym za-
znaczyć, że patrolujemy wszystkie ogrody działkowe, 
które są w naszym rejonie, zarówno te w Dąbrowie, jak 
i te w Burakowie.

Rodzinny Ogród Działkowy Dąbrowa Leśna istnieje 
od 23 lat. Położony jest u zbiegu ulic: Granicznej i Aka-
cjowej. Był to niegdyś ogród pracowniczy firmy INCO-
-VERITAS. Później został oddany pod administrację Ma-
zowieckiego Związku Działkowców i Polskiego Związku 
Działkowców. Dziś liczy 58 działek o powierzchni ok. 
330 m2 każda.

Na terenie naszego Ogrodu postawiliśmy tablice in-
formujące, że teren ten jest patrolowany przez Policję 
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– mówił prezes W. Osiński.- Przyznam szczerze, że na 
początku działkowicze byli dość nieufni wobec tej akcji. 
Nie wierzyli, że sytuacja się poprawi, że patrole dadzą 
sobie radę z kradzieżami i dewastacjami. Jednak sami 
przyznają, że od momentu ich wprowadzenia minęło 2 
lata, a sytuacja znacznie się poprawiła. Wszyscy czujemy 
się na naszych działkach dużo bezpieczniej. Za okazaną 
pomoc chcieliśmy wyrazić naszą wdzięczność poprzez 
przekazanie na rzecz gminy darowizny celowej, która 
miałaby zostać przekazana i służyć Komisariatowi Policji 
w Łomiankach. Dowiedzieliśmy się, że Komisariat po-
trzebuje m.in. drukarki laserowej. Utworzyliśmy specjal-

ny fundusz i za zebrane przez działkowiczów pieniądze 
zakupiliśmy potrzebny sprzęt.

Przekazując darowiznę wiceburmistrz J. Grądzki przy-
pomniał, że gmina wspomaga Policję m.in. poprzez prze-
kazywanie środków finansowych na tzw. patrole ponad-
normatywne (w budżecie gminy 2006 zaplanowano na 
ten cel 28 tys. zł). Lada dzień dodatkowe patrole powinny 
pojawić się na ulicach naszego miasta. W tym roku gmi-
na przeznaczyła również 130 tyś. zł na dofinansowanie 
budowy nowego Komisariatu przy ul. Warszawskiej (róg 
Wiślanej), którą to inwestycję prowadzi Komenda Wo-
jewódzka Policji.

Ejot

XI. Porady prawne

Zameldowanie na terenie ROD

Zameldowanie na terenie rodzinnych ogrodów działko-
wych to problem, z którym boryka się coraz więcej Zarządów 
ROD w całej Polsce. Pomimo wyraźnego zakazu niektóre 
osoby będące użytkownikami działek chcą doprowadzić 
do zalegalizowania mieszkania na terenie działki, próbując 
uzyskać decyzję o zameldowaniu na pobyt stały. Zgodnie 
z obowiązującymi w Związku przepisami ani zamieszkanie 
na działkach w ROD ani tym samym zameldowanie na 
nich jest prawnie niedopuszczalne. O zakazie mieszkania 
i zameldowania na terenie ROD mówią wyraźnie:

 art. 13 pkt 4 Ustawy o ROD, stanowiący, że: „działka 
w rodzinnym ogrodzie działkowym przeznaczona jest 
do zaspakajania potrzeb użytkownika i jego rodziny 
w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia 
upraw ogrodniczych, z wyłączeniem potrzeb miesz-
kalnych i wykonywania działalności gospodarczej”. 
Wykorzystywanie altan na działce do zamieszkania jest 
zmianą przeznaczenia działki.
 § 28 pkt 2 Statutu PZD: „Członek Związku nie ma 
prawa zmieniać przeznaczenia działki w rodzinnym 
ogrodzie działkowym, naruszać jej granic, ani prowa-
dzić na niej działalności gospodarczej(...)”;
 § 12 Regulaminu ROD mówiący, że: „działka nie może 
być wykorzystywana do zamieszkania, (...) przez za-
mieszkanie rozumie się długotrwałe przebywanie z za-
miarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych, 
(...) altana na terenie działki w rodzinnym ogrodzie 
działkowym nie jest obiektem mieszkalnym; przebywa-
nie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego 
potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu.
Naruszenie tych przepisów może skutkować różnymi 

sankcjami, nawet najsurowszymi jak: pozbawienie człon-
kostwa związku i prawa do użytkowania działki.

Pogląd PZD w tej kwestii podzielił także Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (Syg. Akt. II SA/

–

–

–

Bd 312/04) – wyrok opublikowaliśmy w Biuletynie nr 
8/2004, który w swoim uzasadnieniu stwierdził:

 adres całej nieruchomości, na której znajduje się ogród 
nie jest adresem konkretnego domu przy tej ulicy, 
a numer działki (ustalony przez administrację ogrodów 
dla celów wewnętrznych) nie może być utożsamiany 
z numerem lokalu (pomieszczenia);
 na terenie ROD mogą być wznoszone jedynie obiekty 
mające charakter altan o powierzchni zabudowy do 
25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast 
oraz wysokości do 4-5 m w zależności od rodzaju 
dachu. Budowa ich nie wymaga uzyskania pozwole-
nia w drodze decyzji właściwego organu, a przezna-
czenie ich związane jest wyłącznie z funkcjonowa-
niem ogrodu działkowego. Adoptując altanę na cele 
mieszkalne dokonuje się samowolnej zmiany sposobu 
użytkowania tego obiektu w rozumieniu art. 71 ust 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (DZ. 
U. z 2003 r. Nr. 80, poz. 718). Adaptacja budowlana 
i przystąpienie do użytkowania altany jako budynku 
mieszkalnego jest prawem niedopuszczalne i tym 
samym nie jest zgodny z prawem stały pobyt w niej 
ludzi, jak również legalizacja takiego pobytu w postaci 
zameldowania. Tak więc skoro obiekt w przeznacze-
niu swym niemieszkalny, a takowy charakter mają 
altany na terenie ogrodów, nie został uznany przez 
organ nadzoru budowlanego za kwalifikujący się do 
stałego pobytu w nim osób, nie jest także możliwe 
zameldowanie w tym obiekcie osób pod adresem 
wskazanym w dokumentach składanych przy wniosku 
o zameldowanie.
Należy więc pamiętać, że rodzinne ogrody działkowe 

– zgodnie z Ustawą o ROD, statutem PZD jak i regulami-
nem ROD, mają pełnić przede wszystkim funkcje wypo-
czynkową, rekreacyjną, produkcyjną (owoce, warzywa) 

–

–
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na własne potrzeby, a nie funkcje stricte mieszkalną.
Podobne stanowisko w tej sprawie zajął Okręgowy Zarząd 

w Gdańsku w piśmie z dnia 16.01.2006 r. skierowanym do 
Burmistrza Miasta Chojnic, które poniżej przedstawiamy.

mgr Emilia Wiśniewska KRPZD

XII. Z kart historii ROD
„Dziesięć lat pracy Okręgowego Związku Towarzystw Ogrodów 
Działkowych i Osiedli Województwa Śląskiego 1928–38”

Poniżej publikujemy „słowo wstępne” z broszury wyda-
nej nakładem Okręgowego Związku Towarzystw Ogrodów 
Działkowych i Osiedli Województwa Śląskiego. Broszura 
przedstawia rozwój ogrodnictwa działkowego na terenie 
województwa Śląskiego w latach ��28–�8.

Słowo wstępne
Chlubą i ozdobą Śląska naszego są jego ogrody działkowe. 

Szerokim – zielonym i kwiecistym wieńcem otoczyły one 
miasta i osiedla przemysłowe, przemieniając często posępne 
beznadziejnie hałdy i rumowiska w pełne barw i życia ogrody, 
gdzie tysiące rodzin robotniczych po ciężkiej pracy w hutach 
czy kopalniach rozkoszuje się pięknem przyrody i wzmacnia 
swe zdrowie na słońcu i zdrowym powietrzu, oczyszczonym 
i odświeżonym przez rośliny. A radość, jaką daje bezpośrednie 
obcowanie i współpraca z twórczymi siłami pięknej, żywej 
przyrody  – napełnia pierś działkowca nie tylko rozkoszą 
i dumą  – lecz wywiera także zbawienny wpływ na jego 
usposobienie, działając uszlachetniająco i wychowawczo.

Jakże nieocenione są właśnie te momenty wychowawcze 
w ośrodkach hut, kopalń i wielkich fabryk, gdzie w ciem-
nych czeluściach podziemi, w ziejących ogniem i żarem 
hutach  – martwe żywioły swą groźną potęgą, surowością 
i bezwzględnością w stosunku do człowieka  – przez ogień, 
gazy, wybuchy  – wywierają swój właściwy wpływ na 
jego usposobienie. Łagodzące oddziaływanie środowisk 
pięknej przyrody ogródków działkowych wprowadza nie-
jako w usposobienie to równowagę, naruszaną ustawicznie 
tamtymi, bezwzględnymi siłami.

Toteż wraz z radością, płynącą z piękna i wszelkich korzy-
ści, jakie dają ogródki działkowe, rodzi się także w duszach  
– przede wszystkim tych wielotysięcznych rzesz działkow-
ców  – uczucie wdzięczności dla tych wszystkich, co ideę 
ogródków działkowych wypielęgnowali i do wspaniałego 
rozkwitu na Śląsku ją doprowadzili.

A tych zasłużonych jest wiele tysięcy  – tyle co najmniej, 
ile ogródków działkowych u nas liczymy: około 12 000. 
Każdy bowiem, kto własnym wysiłkiem i pracą przyczynił 
się do stworzenia pięknego ogródka działkowego  – przy-
czynił się tym samym do urzeczywistnienia tej szczytnej 
idei służenia dobru indywidualnemu i ogólnemu.

Wielu z pośród tej dwunastotysięcznej rzeszy ma jeszcze 
tę zasługę, iż ofiarnym trudem i wysiłkiem dokonało ujęcia 

organizacyjnego wszystkich pojedynczych działkowców 
i poszczególnych kolonii w zwarte organizacje lokalne, 
obwodowe i wreszcie w Okręgowy Związek, obejmujący 
całe województwo śląskie. Właśnie dzięki organizacyjnemu 
ujęciu tej akcji, mogła ona rozróść się do tych rozmiarów 
i tak wszechstronnie, jak się obecnie przedstawia.

Działkownictwo śląskie  – jako ruch społeczny o bardzo 
szerokim zakresie działania  – może być wzorem dla wielu in-
nych organizacji. Tu czynnik społeczny, dzięki pośrednictwu 
dobroczynnej przyrody – jest naturalny i bardzo zdrowy.

Organizatorzy tego ruchu na Śląsku potrafili pozyskać 
dla niego nie tylko wielotysięczną rzeszę działkowców  
– ale zdołali również poważną pracą zdobyć zaufanie, 
pomoc i współpracę wszystkich miarodajnych czynników, 
kierujących życiem Śląska  – jak władz wojewódzkich z p. 
wojewodą dr. Grażyńskim na czele, zarządów miast i gmin 
a także kierowników wielkiego przemysłu, przez co dział-
kownictwo zyskało ogromne korzyści.

Najwięcej zasług włożył w tę pracę Okręgowy Związek 
przez urządzanie zjazdów, działalność Zarządu i Rady 
Okręgowej oraz cały aparat fachowy. W roku bieżącym 
upływa dziesięć lat tej zbożnej i tak owocnej pracy. Dzie-
sięciodniowa powszechna wystawa, urządzona w dniach od 
3 do 13. września br. w Chorzowie i w Wielkich Hajdukach, 
da obrazowy i praktyczny przegląd dorobku działkownictwa 
w ostatnim dziesięcioleciu; niniejsza zaś księga pamiątkowa 
ma znów przedstawić rozwój akcji tej oraz działalność Okrę-
gowego Związku i organizacji lokalnych w historycznym 
i statystycznym ujęciu.

Pozwólmy więc mówić historii i materiałom statystycz-
nym, gdyż one w sposób wierny i ścisły najlepiej przed-
stawią cały ogrom pracy i zasług, włożonych przez wielu 
w ideę działkownictwa i jego organizację.

Niech za ich przykładem mnożą się licznie szeregi tych, 
co nie tylko w swoim własnym ogródku służą szlachetnej 
idei działkownictwa  – lecz obejmą również swą myślą, 
sercem i pracą te liczne tysiące ogrodów i działkowców 
na Śląsku, aby wszystkim dopomóc do dobra i szczęścia  
– w myśl wezwania naszego wieszcza: „Razem... Przyja-
ciele! W szczęściu wspólnym są wszystkich cele!”.

Cześć ogrodnictwu działkowemu!

/-/ Teodor Rudnicki
Katowice w sierpniu ���8 r.
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XIII.  W sprawie „Umowy stabilizacyjnej LPR, PiS 
oraz Samoobrony RP z dnia 2 lutego 2006 r.”

W załączniku Nr 1 do w/w umowy stabilizacyjnej (rozdz. XXI, Samorząd, p. 3 załącznika) jest następujący zapis:
„Projekt zakłada realizację idei uwłaszczenia ogrodów działkowych oraz idei samorządności w ogrodnictwie 
działkowym. Ma to polegać na umożliwieniu uzyskania Stowarzyszeniom utworzonym na warunkach wskazanych 
w ustawie, tytułów prawnych do gruntów stanowiących ogrody działkowe”.
Propozycja ta była przedmiotem obrad Krajowej Rady PZD w dniu 10 lutego 2006 r.
Poniżej zamieszczamy stanowiska w tej sprawie.

STANOWISKO
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 10 lutego 2006 r.
w sprawie projektu ustawy o samorządnym ogrodnictwie działkowym

ujętym w pakcie stabilizacyjnym podpisanym przez Prawo i Sprawiedliwość, 
Samoobronę RP i Ligę Polskich Rodzin

Zapowiedzi medialne od pierwszych dni tego roku 
o przygotowywanym przez partię PiS kolejnym projekcie 
ustawy o ogrodach działkowych znalazły potwierdzenie 
w podpisanym przez partię PiS, Samoobronę i LPR twz. 
pakcie stabilizacyjnym, a właściwe w załączniku do tego 
paktu zawierającym ponad 140 tytułów ustaw, które 
w okresie jego obowiązywania mają być wprowadzone 
pod obrady Sejmu i uchwalone. Wśród tych projektów 
ustaw wymieniony został projekt ustawy o samorządnym 
ogrodnictwie działkowym.

Tak więc w niecałe 7 miesięcy od uchwalenia usta-
wy o rodzinnych ogrodach działkowych i 5 miesięcy 
od wejścia jej postanowień w życie, gdy cały Zwią-
zek i wszystkie jego struktury organizacyjne podjęły 
intensywne prace nad wdrażaniem jej postanowień, 
gdy w sprawie ustawy o ROD i rozwiązaniach w niej 
zawartych wypowiedzieli się pozytywnie działkowcy 
i ich samorządy, gdy próby wprowadzenia projektu 
ustawy posłów Klubu Parlamentarnego PiS spotkały się 
z powszechną krytyką społeczności działkowej, wielu 
samorządów terytorialnych, partii politycznych i klubów 
parlamentarnych, a także organizacji społecznych dziś 
partia PiS ponownie chce ten projekt wprowadzić pod 
obrady Sejmu i uchwalić go, wykorzystując do tego celu 
pakt stabilizacyjny podpisany z LPR i Samoobroną.

Ujęcie tego projektu w pakcie stanowi dla ogrodów 
i działkowców, a także Związku i całego ruchu ogrod-
nictwa działkowego w Polsce poważne zagrożenie. 
Wynika to z uzasadnienia do tego projektu, że „pro-
jekt ten zakłada realizację idei uwłaszczenia ogrodów, 
idei samorządności, a przede wszystkim umożliwienie 
uzyskania przez Stowarzyszenia tytułów prawnych do 

gruntów ogrodów działkowych”. Jakże przewrotne są 
to twierdzenia w tym uzasadnieniu.

Ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce ma już ponad 
100 letnią tradycję i zawsze jego podstawowym celem 
było niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Ruch 
ten przez cały okres swojego istnienia zawsze kierował 
się zasadami samorządności i równości wszystkich jego 
członków bez wzglądu na pochodzenie społeczne, rasę, 
przekonania polityczne i światopoglądowe. To ten ruch 
wypracował przez okres swojego istnienia niezaprzeczal-
ne walory samorządności i równości bez względu na to, 
w jakim okresie polityczno-społecznym i ustrojowym 
przyszło mu działać. Zatem twierdzenie o potrzebie 
uchwalenia ustawy o samorządnym ogrodnictwie dział-
kowym jest nieprawdą, mającą na celu przysłonienie 
rzeczywistych celów wprowadzenia projektu ustawy 
przez PiS. Cel ten jest oczywisty – rozbicie samodziel-
nej i samorządnej, jednej z najliczniejszych organizacji 
społecznych w Polsce, pozbawienie działkowców praw 
i ochrony gwarantowanej im ustawą o ROD, a w konse-
kwencji doprowadzenie do likwidacji Polskiego Związku 
Działkowców, który tak skutecznie broni działkowców 
i ogrody oraz do stworzenia możliwości swobodnego 
dobrania się do gruntów ogrodów bez odszkodowań 
dla użytkowników działek, bez zapewnienia im tere-
nów zastępczych w przypadku jakiejkolwiek likwidacji 
ogrodu.

Dlatego też Krajowa Rada PZD jednoznacznie stwier-
dza, że propozycje w stosunku do ogrodów działkowych 
partii PiS są sprzeczne z zasadami ruchu ogrodnictwa 
działkowego w Polsce, a także sprzeczne z zasadami 
europejskiego ruchu ogrodnictwa, który rozwija się we 
wszystkich państwach Unii Europejskiej na tych samych 
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zasadach co w Polsce i wszędzie spotyka się z pomo-
cą i wsparciem władz państwowych, samorządowych 
i ustawodawczych.

Krajowa Rada PZD stwierdza, że koncepcja partii PiS 
zmierza do likwidacji ruchu ogrodnictwa działkowego 
w Polsce, i jest wyrazem nieliczenia się z milionową 
rzeszą polskich działkowych rodzin, z wielokrotnie 
wyrażanymi przez nich negatywnymi opiniami na temat 

takich pomysłów. Działkowcy masowo poparli ustawę 
o rodzinnych ogrodach działkowych. Z pełnym entuzja-
zmem wdrażają jej postanowienia, uznając ją za nowo-
czesny akt prawny gwarantujący pełną samorządność tak 
w ogrodach, jak i w całym ruchu, który jest wynikiem 
praktyki i doświadczeń ponad 100 letniej historii istnie-
nia ogrodów działkowych na ziemiach polskich.

Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców
Warszawa, dnia �0 lutego 2006 r.

Zarząd ROD im. XX-Lecia PRL w Słpsku

APEL
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. XX-lecia PRL w Słupsku do Sygnatariuszy  

„Paktu Stabilizacyjnego” zawartego pomiędzy Ligą Polskich Rodzin, Prawem i Sprawiedliwością 
i Samoobroną Rzeczypospolitej Polskiej  

w dn. 2006-02-02

Szanowni Sygnatariusze Paktu Stabilizacyjnego!!!
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, składając podpis 

pod ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach 
działkowych. Stanął po stronie działkowców zrzeszonych 
w milionowej organizacji społecznej, jaką jest Polski 
Związek Działkowców, dla których działka w rodzinny 
ogrodzie działkowy jest:

1. Miejscem uprawowym na własne potrzeby, rodzin, 
przyjaciół i sąsiadów.

2. Jest miejscem rekreacji i czynnego wypoczynku 
wielopokoleniowych rodzin.

3. Kształtowania pozytywnych cech obcowania z przy-
rodą młodego pokolenia i edukacji ekologicznej.

4. Integracji rodzin i aktywizacji społeczność dział-
kowców w środowisku lokalnym.

5. Przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego 
i dziedzictwa przyrody.

W myśl ustawy Rodzinne Ogrody Działkowe są urzą-
dzeniami wyższej użyteczności publicznej i stworzyła 
swobodny – zgodny z ustawodawstwem Polskim, moż-
liwości zagospodarowanie rodzinnych ogrodów dział-
kowych, ich ekonomiczny i społeczny rozwój. Chroniąc 
prawny interes samorządów lokalnych, wskazuje podsta-
wy prawne gwarantujące trwałość rodzinnych ogrodów 
działkowych, chroni przed bezpodstawną likwidacją 
i unicestwieniem w pogoni za pozyskaniem środków 
finansowych przez samorządy. Ustawa nie ogranicza 
urbanistycznego rozwoju miast i gmin, a jedynie stwo-
rzyła podstawy niepodważalności rozwiązań prawnych, 

konstytucyjnych dając działkowcom poczucie trwałego 
i ekonomicznego rozwoju rodzinnych ogrodów dział-
kowych.

Szanowni Panowie!
Roman Giertych, Jarosław Kaczyński, Andrzej Lepper
Podpisany w dn. 2 lutego 2006 r. a nazwany przez Was 

„Pakt Stabilizacji” zawiera Projekt ustawy o samorząd-
nym ogrodnictwie działkowym. Realizacja idei uwłasz-
czenia istniejących rodzinnych ogrodów działkowych, 
samorządności w rodzinnych ogrodach działkowych 
w Waszym wydaniu polega na:

1. Delegalizacji Polskiego Związku Działkowców, 
legalnej organizacji społecznej, której działalność gwa-
rantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawo-
dawstwo Polskie.

2. Rozwiązanie wszystkich struktur związkowych.
3. Przejęcie wielomilionowego majątku, który był two-

rzony, przez dziesięciolecia ciężką pracą działkowców 
niekorzystających z pomocy Państwa.

4. Prawna legalizację bezprawnych działań pseudo 
działkowców.

5. Przejęcie najwartościowszych terenów miast i gmin 
przez nielicznych, którzy działkę traktują jako lokatę 
kapitału i wzbogacenia się kosztem innych.

6. W imię prawa pozbycie się niezamożnych działkow-
ców z dużych aglomeracji miejskich.

Działania destrukcyjne zawarte w projekcie ustawy są 
lustrzanym odbiciem sytuacji, jaka spotkała na początku 
przemian ustrojowych Państwowe Gospodarstwa Rolne. 
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Likwidacja Polskiego Związku Działkowców doprowadzi 
do unicestwienia ponad stuletniego ruchu ogrodniczego, 
który był ostoją w różnych okresach naszej historii. 
Uwłaszczenie spowoduje jeszcze większe dysproporcje 
społeczne, na których skorzystają wyłącznie dobrze sytu-
owani z dużych aglomeracji miejskich. Takie pojmowanie 
spraw ogrodnictwa działkowego jest wyprzedażą w imię 
stanowionego prawa najcenniejszej wartości, jakim jest 
ziemia będąca najwyższym dobrem narodu i należy-
cie zagospodarowana. W imię prawa nie uwłaszczajcie 
wybrańców, nie twórzcie z rodzinnych ogrodów dział-
kowych slumsów w biedniejszych rejonach kraju i na 
obrzeżach miast. Pozostawcie Rodzinne Ogrody Dział-
kowe w obecnych strukturach, które w wielu sprawach 
realizuje zobowiązania Państwa i samorządu lokalnego 
wobec swych obywateli. Obecnie obowiązująca ustawa 
umożliwia tworzenie nowych ogrodów działkowych w ra-
mach innych organizacji, stowarzyszeń niezrzeszonych 

w Polskim Związku Działkowców. Stwórzcie podstawy 
prawne umożliwiające powstającym stowarzyszeniom, 
nieodpłatne przejmowanie i zagospodarowanie ziemi 
niechcianej, ziemi po byłych pegeerach, ziemi pozosta-
wionej przez wojsko, zdegradowanej. Zwracamy się do 
wszystkich organizacji społecznych, ludzi dobrej woli, 
wesprzyjcie nas w obronie Rodzinnych Ogrodów Dział-
kowych i Polskiego Związku Działkowców. Zwracamy 
się do wyborców w wyborach samorządowych, oddajcie 
swe głosy na tych kandydatów, którzy w swych progra-
mach mają obronę praw nabytych Polskiego Związku 
Działkowców.

My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 
XX-lecia PRL w Słupsku, za pośrednictwem Zarządu 
ogrodu, apelujemy do Sygnatariuszy Paktu Stabiliza-
cyjnego – zaniechajcie niszczenia tego wszystkiego, co 
nie było Waszym dziełem i zaprzestańcie wysprzedaży 
ziemi, która ma swego prawowitego gospodarza.

Otrzymują:

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Prezes Rady Ministrów

3. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

4. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

5. Klub Parlamentarny Samoobrony RP

6. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości

7. Klub Parlamentarny Ligi Polskich Rodzin

8. Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej

9. Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

10. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

11. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców

12. Polski Związek Łowiecki

13. Polski Związek Wędkarski

14. Polski Czerwony Krzyż

Słupsk, 6 styczeń 2006 r.
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