
S T A N O W I S K O                                                                                                                                               

OKRĘGOWEGO  ZARZĄDU  POLSKIEGO  ZWIĄZKU  DZIAŁKOWCÓW  W  CZĘSTOCHOWIE 

z  dnia  02  marca  2012  roku 

w  sprawie :  obrony  ustawy  o rodzinnych  ogrodach  działkowych. 

 

 Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  po  zapoznaniu  się  z  

informacją  na  temat  aktualnej  sytuacji  Związku  oraz w  związku  z  kontynuowaniem  przez  

przedstawicieli  władzy  publicznej  atakami  na  ustawę  z  dnia  8  lipca  2005  roku  o  rodzinnych  

ogrodach  działkowych,  wyraża  swoje  nieustanne  poparcie  dla  przyjętych  w  tym  akcie  prawnym  

rozwiązań  dotyczących  funkcjonowania  i  działalności  rodzinnych  ogrodów  działkowych  i    

Polskiego  Związku  Działkowców, które  dobrze  służą  milionowej  rzeszy  polskich  obywateli.  

Związek  oraz  rodzinne  ogrody  działkowe  były  zakładane  na  przestrzeni  ponad  100  lat  histor ii  i  

tradycji  na  ziemi  częstochowskiej.  Powstawały  dzięki społecznemu  zaangażowaniu  wielu  pokoleń  

społecznych  działaczy, kosztem  wielu  wyrzeczeń  i  żmudnej  pracy  na  terenach  nie  chcianych  

przez  poprzednie  władze.  Obecnie rodzinne  ogrody  działkowe  to  tereny zielone  i  miejsca  gdzie  

nie  tylko  działkowcy  ale  i  okoliczni  mieszkańcy  mogą  spędzać  swoje  wolne  chwile  w  łączności  

z  naturą,  gdzie  mama  i  babcia  może  pokazać  swoim  dzieciom  i  wnukom  jak  przyroda  budzi  się  

do  życia. Polski  Związek  Działkowców  jest  organizacją  społeczną, a  rodzinne  ogrody  działkowe  

urządzeniami  użyteczności  publicznej.  Prowadząc  rodzinne  ogrody  działkowe  Związek  podejmuje   

wiele  inicjatyw  dla  grup  społecznych  wymagających  wsparcia  do  których  niewątpliwie  należą  

emeryci  i  renciści, bezrobotni, niepełnosprawni  oraz  dzieci  i  młodzież.  

Władza  publiczna  uznając  ogrody  działkowe  za  urządzenia  użyteczności  publicznej    potwierdziła  

zaspakajanie  przez  nie  zbiorowych  potrzeb  swoich  obywateli. Każda  działka  jest  specyficznym  

świadczeniem  socjalnym  Państwa  dla  miliona  najuboższych  polskich  rodzin  gwarantując  im  

możliwość  godnego  wypoczynku, dostępu  do  zdrowych  warzyw  i  owoców  oraz  pełnej  integracji. 

Sejm  RP  uchwalając  ustawę  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych    scedował  kompetencję  władzy  

na  organizację  społeczną  jaką  jest  Polski  Związek  Działkowców, która  w  najlepszy  sposób  

będzie  sprawowała  pieczę   nad  taką  formą  pomocy  państwa  dla  społeczeństwa. 

Jako  członkowie  Związku  oraz  obywatele  państwa  Polskiego  nie  zgadzamy  się,  aby  elity  władzy  

powołując się  na  zmiany  systemowe  łamały  konstytucyjne  gwarancje  oraz  nabyte  prawa  

wynikające  z  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych.   W  obronie  swoich  praw  nasi  

członkowie  wypowiadali  się  wielokrotnie  w  formie  stanowisk, listów  czy  podpisów  w  obronie  

obecnej  ustawy. Na  naszym  terenie  nie  ma  ogrodu, który  nie  podjął  walki  o  zagwarantowane  

ustawą  prawa. W  ostatnim  okresie  wyrazy  poparcia  dla  naszej  ustawy  potwierdziło  ponad  11 

tysięcy  działkowców, członków  ich  rodzin  oraz  sympatyków. Liczne  listy, stanowiska  oraz  

indywidualne  wystąpienia  są  tego  jednoznacznym  dowodem.  Kierowane  one  były  do  najwyższych  

władz  naszego  Państwa  oraz  parlamentarzystów  i  innych  organów  władzy  ustawodawczej  i  

wykonawczej.  Poparcie  idei  ogrodnictwa  działkowego  oraz  nienaruszalności  ustawy  wyrazili  

również  radni  miasta  Częstochowy w  swoich  stanowiskach.  



Każda  kolejna  inicjatywa  wymierzona  przeciwko  działkowcom  i  ogrodom  jeszcze bardziej  

konsoliduje  naszą  społeczność  w  walce  o  zachowanie  ogrodów  i  danych  nam  praw  

zagwarantowanych  ustawą  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  oraz  Konstytucją  RP.  Działkowcy  

coraz  częściej  zdają  sobie  sprawę , że  tylko  wspólna  walka  pod  przewodnictwem  Polskiego  

Związku  Działkowców  pozwoli  na  zachowanie  ogrodów  dla  przyszłych  pokoleń działkowej  rodziny  

i  lokalnego  społeczeństwa.  

Jesteśmy  przekonani, że  działkowcy  nadal  będą  się łączyć  w  walce  o  swoje  ogrody, działki, 

własność  oraz  Związek, który  skutecznie  od  ponad  20  lat  broni  działkowców  oraz  praw  

zagwarantowanych  ustawą  z  1981  oraz  2005  roku. 

Działkowcy  Okręgu  Częstochowskiego  wspierają  oraz  nadal  będą  wspierać  wszelkie  działania  

działkowców,  Związku  i  Krajowej  Rady  PZD  w  obronie  ustawy,  Związku,  ogrodów  i  działkowców.  

Apelujemy  do  przedstawicieli  władzy  ustawodawczej  i   wykonawczej  o  zaprzestanie  ataków  na    

Polski  Związek  Działkowców  i  jego  członków.  W  obronie  naszej  ustawy  złożyło  podpisy  620  

tysięcy  członków – obywateli. Czas  najwyższy,  aby władza  publiczna  fakt  ten  zauważyła  i  

podobnie  jak  to  miało  miejsce  w  Wielkiej  Brytanii  odstąpiono  od  nowelizacji  ustawy  dotyczącej  

funkcjonowania  działkowców.  

Na  taką  postawę  Premiera  Rzeczpospolitej  liczy  milion  polskich  rodzin  użytkujących  działki  w  

rodzinnych  ogrodach  działkowych. 

 

        W  imieniu  członków  OZ  PZD 

         Prezes  OZ  PZD 

                     Andrzej   Wosik  

 

 

Niniejsze  stanowisko  kierujemy  do: 

1. Prezydenta  RP   

2. Marszałka  Sejmy  RP 

3. Wicemarszałków   Sejmu  RP 

4. Premiera  RP 

5. Marszałka  Senatu 

6. Przewodniczący klubów  Parlamentarnych   

7. Krajowej  Rady  PZD 

8. ROD  Okręgu  Częstochowskiego 

9. a/a 


