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• Kolebką idei ogrodnictwa działkowego są
Niemcy. W 1885 roku powstał w Lipsku
pierwszy ogród z myślą o robotnikach, a
przede wszystkim o wychowywaniu młodzieży.
• Później powstawały ogrody w Anglii, Francji,
Belgii i Holandii, a następnie w Austrii,
Luksemburgu, Szwecji, Norwegii, Danii,
Szwajcarii, Czechach i Słowacji, a także w
Polsce.

• Ogrody działkowe istnieją na terenie Polski od
ponad 117 lat.
• W roku 1897 z inicjatywy lekarza dr Jana
Jalkowskiego powstał pierwszy Schrebergarten w
Grudziądzu, nazwany „Kąpiele Słoneczne”, a
przeznaczony był dla ludzi biednych, chorych i
bezrobotnych.
• W Toruniu najstarszym ogrodem działkowym jest
ogród „im. Gen. Sikorskiego” położony przy ul.
Gregorkiewicza obok Kaszownika, niedaleko
Starówki. Powstał on w 1928, zajmuje powierzchnię
3,4 ha i liczy 67 działek ogrodniczych.

Powstanie pierwszych organizacji działkowych.

• Z 18 ogrodów działkowych, odziedziczonych po
czasach zaborów, do końca II RP liczba ich wzrosła do
606 ogrodów, na powierzchni 6455 ha, z 49.097
użytkownikami, które tworzyły różne towarzystwa.
• W 1927 roku powstał Związek Ogrodów i Osiedli
Działkowych RP. Zajął się on równocześnie
wspomaganiem budownictwa indywidualnego w
formie kolonii mieszkaniowo – działkowych.
• W 1928 roku Związek przystąpił w charakterze
członka do Międzynarodowego Związku Towarzystw
Ogrodów Działkowych z siedzibą w Brukseli.

• W naszym regionie w 1934 roku powstał
Pomorski Związek Towarzystw Ogrodów
Działkowych i Małych Osiedli Podmiejskich z
siedzibą w Grudziądzu.
• Do roku 1939 działało już w Polsce 6
Okręgowych Związków: Śląski, Pomorski,
Warszawski, Krakowski, Wileński i Wołyński.

• W roku 1945 powołana została Komisja organizacyjna
Centralnego Związku i Osiedli Działkowych, a w 1946 roku
odbył się Zjazd Delegatów Okręgowych Związków, który
powołał Tymczasowy Zarząd Centralny z siedzibą w Łodzi.
• Dekret rządowy z dnia 29 czerwca 1946 roku podniósł ogrody
działkowe do rangi urządzeń użyteczności publicznej i dał im
podstawy prawne do dalszego rozwoju.
• W dniu 9 marca 1949 roku Sejm przyjął ustawę, na mocy
której ruch ogrodnictwa działkowego został oddany pod
Centralny Zarząd Związków Zawodowych (CRZZ).
• Dnia 6 maja 1981 roku Sejm przyjął Ustawę o pracowniczych
ogrodach działkowych, na mocy której powołany został
Polski Związek Działkowców (A. Dolecka, W. Deręgowski
1997). Istniejące ogrody były przekazywane pod zarząd PZD
przez zakłady pracy lub gminy.

Polski Związek Działkowców (PZD) jest ogólnopolską,
samodzielną i samorządną organizacją społeczną
powołaną do reprezentowania i obrony praw
i interesów swych członków wynikających z użytkowania
działek w rodzinnych ogrodach działkowych (ustawa o
rod z dnia 8.07.2005 r.).
• Polski Związek Działkowców jest od 1990 r. członkiem
Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i
Rodzinnych.
• PZD posiada obecnie 4948 rodzinnych ogrodów
działkowych, w których znajduje się 966 332 działek o
łącznej powierzchni 43 433,0000 ha (stan organizacyjny
na 1.01.2011r.).

Polski Związek Działkowców wyodrębnił 26 Okręgów w całej
Polsce funkcjonujących w każdym z 16 województw.
1.w Bydgoszczy
22. Świętokrzyski
2. w Częstochowie 23. Toruńsko 3. w Elblągu
Włocławski
4. w Gdańsku
24. Warmińsko 5. w Gorzowie Wlkp. Mazurski
6. w Kaliszu
25. we Wrocławiu
7. w Koszalinie
26. w Zielonej
8. w Legnicy
Górze
9. w Lublinie
10. w Łodzi
11. Małopolski
12. Mazowiecki
13. w Opolu
14. w Pile
15. Podkarpacki
16. Podlaski
17. w Poznaniu
18. w Słupsku
19. Sudecki
20. w Szczecinie
21. Śląski

• 8 lipca 2005 r., Sejm RP uchwalił ustawę o
rodzinnych ogrodach działkowych – zgodnie z
którą dotychczasowe pracownicze ogrody
działkowe zmieniły nazwę na rodzinne ogrody
działkowe.
• Rodzinne ogrody działkowe są to wydzielone
obszary gruntu będące we władaniu PZD,
podzielone na tereny ogólne i działki.
Wyposażone są w infrastrukturę niezbędną do
jego prawidłowego funkcjonowania.

• Rodzinne ogrody działkowe są urządzeniami
użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu
wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb
socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez
zapewnienie im powszechnego dostępu do terenów
rodzinnych ogrodów działkowych oraz działek
dających możliwość prowadzenia upraw
ogrodniczych na własne potrzeby, a także
podniesienie standardów ekologicznych otoczenia.
(ustawa o ROD z dnia 8.07.2005 r.)

• Ogrody położone są głównie w małych
miasteczkach mających nie więcej niż 15 tys.
mieszkańców. To aż jedna czwarta wszystkich.
Jedna piąta mieści się w miastach mających
między 15 a 50 tys. mieszkańców.
• Jedynie 13 proc. położona jest w metropoliach
- Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu i
Poznaniu.

Kim są polscy działkowcy?
W 2011 roku Polski Związek Działkowców
przeprowadził badanie
pt.: „Kim są polscy działkowcy?”.
W badaniu udział wzięło 601 tys. osób, czyli 53
proc. wszystkich działkowców zrzeszonych w
Polskim Związku Działkowców.

Liczby umieszczone w konturach poszczególnych województw mówią o liczbie
członków zwyczajnych PZD, z każdego Okręgu, którzy brali udział w badaniu pt. „Kim są
polscy działkowcy” prowadzonym w 2011 roku

Statystyczny polski działkowiec to:

Dlaczego działkowcy korzystają ze swoich działek?
• Bo są miejscem odpoczynku po pracy oraz oazą spokoju dla
emerytów i rencistów.
• Bo dają ich dzieciom i wnukom warunki do bezpiecznej i
zdrowej zabawy. Bo mogą korzystać z pół wczasów
organizowanych w ogrodach.
• Bo dla większości z nich są one źródłem pozyskania tanich
warzyw i owoców.
• Bo dają zdrowe i nieskażone plony (potwierdza to wiele badań
na zawartość metali ciężkich, które zostały przeprowadzone na
obszarze całego kraju).
• Bo mają kontakt z innymi działkowcami.

• Bo mają szansę uczestniczenia w imprezach kulturalnych w
ogrodach, które nie obciążają ich skromnego budżetu
domowego.
• Bo widzą efekty swojej pracy i czują radość z uzyskanych
plonów.
• Bo jest to ich hobby, lata ich pracy.
• Bo działka rekompensuje im małe powierzchnie
mieszkaniowe.
• Bo kochają przyrodę i środowisko naturalne.
• Bo są miejscem, w które zainwestowali oszczędności.
• Bo po prostu są cząstką życia ich samych i ich rodzin.

Historia Okręgu Toruńsko – Włocławskiego
Polskiego Związku Działkowców
• Okręg Toruńsko – Włocławski PZD obejmuje
aktualnie 200 rodzinnych ogrodów
działkowych, położonych na powierzchni
1150,6 ha. W skład tych ogrodów wchodzi
łącznie 25065 działek ogrodniczych.
• W samym Toruniu znajdują się 63 rodzinne
ogrody działkowe.

Obszar działania Okręgowego Zarządu Toruńsko –
Włocławskiego PZD
Aleksandrów Kuj.,
Brodnica,
Brześć Kuj.,
Chełmica,
Chełmno,
Chełmża ,
Ciechocinek,
Cierpice,
Golub Dobrzyń,
Grabowiec,
Grudziądz,
Izbica Kuj.,
Jabłonowo Pom.,
Kikół,
Kowal,
Lipno,
Lubicz,
Lubień Kuj.,
Lubraniec,
Łasin

Nieszawa,
Piotrków Kuj.,
Przybranowo,
Radziejów Kuj.,
Radzyń Chełmiński,
Rypin,
Toruń,
Wąbrzeźno,
Wieniec,
Włocławek

Rozmieszczenie ROD w Toruniu

W roku 1985 PZD otrzymał duży teren w dzielnicy Rudak w
Toruniu na utworzenie nowych ogrodów. Zostało tam
urządzonych 10 Pracowniczych Ogrodów Działkowych.

• Początek działalności dzisiejszego Okręgu rozpoczął się 27
lipca 1975, kiedy to odbyło się pierwsze zebranie
organizacyjne Wojewódzkiego Zarządu Pracowniczych
Ogrodów Działkowych na województwo toruńskie.
• WZ POD początkowo miał siedzibę przy Wojewódzkiej Radzie
Związków Zawodowych w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 1/3.
• W roku 1980 było już 81 Pracowniczych Ogrodów
Działkowych, które zajmowały łączną powierzchnię 502,7200
ha i miały 10 048 działek.
• Rok 1981 był rokiem bardzo ważnym dla ogrodnictwa
działkowego w Polsce, bowiem dnia 6 maja 1981 roku została
przyjęta ustawa o ogrodnictwie działkowym powołująca do
życia Polski Związek Działkowców (PZD).

Uroczyste otwarcie Wojewódzkiego Domu Działkowca nastąpiło
10 styczna 1986 roku przy udziale władz miasta Torunia i władz
WZ PZD. Biuro mieści się przy ul. Lubickiej 12a.

Biuro OZ PZD przed remontem

Biuro OZ PZD po remoncie – 2012 r.

• Okręgowy Zarząd reprezentuje interesy ROD i
współpracuje z organami samorządu terytorialnego i
terenową administracją rządową z obszaru działania
okręgu w zakresie zakładania, funkcjonowania i
rozwoju ROD (art. 122 Statutu PZD).
• Obecnie skład OZ PZD liczy 27 osób.
• W celu realizacji tych zadań OZ prowadzi biuro i
zatrudnia specjalistów z dziedzin księgowości,
administracji, ogrodnictwa, inwestycji i gruntów.

Przemiany w prawie dotyczącym funkcjonowania
ogrodów działkowych
• W roku 1995 nastąpiła komunalizacja gruntów, tzn., że Urzędy
Miast i Gmin rozpoczęły porządkowanie dokumentacji
stwierdzającej stan posiadanych gruntów. Rok później została
przyjęta ustawa o użytkowaniu wieczystym dla Polskiego
Związku Działkowców. W związku z tym grunty, na których
położone były ogrody zostały przekazane w użytkowanie
wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców.
• W roku 1999 podział administracyjny kraju uległ zmianie. Z 49
województw zostało utworzonych tylko 16. Od tego momentu
Wojewódzkie Zarządy PZD zaczęły nosić nazwę Okręgowe
Zarządy PZD i tak, Wojewódzki Zarząd PZD w Toruniu stał się
Okręgowym Zarządem PZD w Toruniu.

• Kolejnym ważnym wydarzeniem było połączenie dwóch Okręgów:
Toruńskiego i Włocławskiego. Do połączenia doszło na VII
Okręgowym Zjeździe Delegatów dnia 27 lipca 2002 roku. W wyniku
zmian został utworzony Toruńsko – Włocławski Okręgowy Zarząd
Polskiego Związku Działkowców.
• Liczba pracowniczych ogrodów działkowych zwiększyła się o 58 i
wynosiła 217 ogrodów.
• Do roku 2009 nie powstawały już nowe rodzinne ogrody działkowe.
Niektóre z powstałych ogrodów zostały zlikwidowane pod budowę
dróg i autostrad, inne, mniejsze ogrody działkowe zostały
połączone w jeden.
• Liczba ogrodów działkowych w 2009 roku wynosiła 200 i pozostała
taka do 2012 roku.

Zagrożenia prawne dla istnienia ROD i PZD.
• W dniu 11 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w
sprawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach
działkowych, w którym stwierdził niezgodność z Konstytucją
24 z 50 artykułów tejże ustawy!
• Aby rodzinne ogrody działkowe mogły funkcjonować dalej,
powstała konieczność uchwalenia w ciągu 18 miesięcy przez
Sejm zmiany przepisów. W tym celu Krajowa Rada Polskiego
Związku Działkowców opracowała Obywatelski projekt ustawy
o ROD, pod którą podpisało się 924 000 obywateli.
• Losy istnienia Polskiego Związku Działkowców i dalszego
funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych mają
rozstrzygnąć się do 21 stycznia 2014 roku.
• W dniu dzisiejszym odbywa się ogólnopolska manifestacja
działkowców pod Sejmem RP w Warszawie.

Działalność socjalno – kulturalna i edukacyjna
w ROD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uroczystości działkowe:
Dni Działkowca (dożynki),
Jubileusze ROD,
Dzień Dziecka,
Szkolenia z wiedzy ogrodniczej i pokazy cięcia drzew,
Konkursy na najpiękniejszą działkę, najładniejszy ogród,
wystawy plonów,
Pikniki rodzinne.
Zawody sportowe.
Wycieczki.
Zajęcia dla dzieci tzw. zielone szkoły i przedszkola.

Sztandar Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD –
wręczenie 17.09.2011 r.

Okręgowe Dni Działkowca połączone z
wręczeniem odznaczeń i wyróżnień związkowych

Jubileusz 60-lecia ROD „Tramwajarz” w Toruniu

30-lecie ROD „100-lecia Zakładów Mięsnych”
w Toruniu

30-lecie ROD „100-lecia Zakładów Mięsnych”
w Toruniu

Wycieczka dla Społecznej Służby Instruktorskiej
do ogrodów „Hortulus” w Dobrzycy

Udział pocztów sztandarowych w uroczystościach państwowych,
patriotycznych, regionalnych, pogrzebach.

Zajęcia dla przedszkolaków w ogrodach

Dzieci z przedszkola „Flisaczek” z wizytą w ROD „Elana” w Toruniu

Plac zabaw w ROD „100-lecia
Zakładów Mięsnych” w Toruniu

Problemy w funkcjonowaniu ROD
1. Powodzie
•

•

W ostatnim dziesięcioleciu największe powodzie
wystąpiły w 2007 i 2010 roku. W tej ostatniej - na
terenie całego Okręgu zalaniu uległo prawie 185 ha w
32 ROD, tj. 4652 działki, z czego w Toruniu pod wodą
znalazło się 150 ha tj. 3677 działek w 22 ROD.
Dzięki decyzji Prezydenta Miasta - na terenie wszystkich
ROD dotkniętych powodzią przeprowadzono na koszt
Urzędu Miasta Torunia badania gleby. Zapewniono też
bezpłatną dla działkowców dostawę chloraminy do
odkażania i wapna do uzdatniania gleby dla wszystkich
działkowców – w działaniach tych aktywnie uczestniczył
Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia.

Powódź w 2010 roku

•Zalane 32 ROD w całym Okręgu, w tym
22 ogrody w Toruniu,
• Pod wodą znalazło się prawie 185 ha, z
czego 150 ha w Toruniu,
• Zatopieniu uległo łącznie 4652 działki –
w tym 3677 działek w Toruniu.

2. Zamieszkiwanie i ponadnormatywne
budownictwo na działkach.
• Art. 13 ust 4 ustawy o ROD mówi że: „Działka w
rodzinnym ogrodzie działkowym przeznaczona jest
do zaspokajania potrzeb użytkownika i jego rodziny w
zakresie wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia
upraw ogrodniczych, z wyłączeniem potrzeb
mieszkaniowych i wykonywania działalności
gospodarczej.”
• Zapis ten mówi wprost, iż działka nie służy do stałego
zamieszkiwania i w związku z tym organy państwowe
i samorządowe powinny dążyć do eliminacji tego
procederu.

Przyczyny mieszkalnictwa na działkach:
• wyprowadzanie się starszych pokoleń na działki aby zwolnić
mieszkanie dla dorosłych dzieci i ich rodzin.
• Cwaniactwo czyli „czysty zysk” - przy relatywnie małych kosztach
można mieć dom wśród zieleni, bez opłat z tytułu czynszu czy
podatku gruntowego.
• Bezdomność, patologia.
• Meldunek na działkach.

Polski Związek Działkowców nie ma narzędzi sprawczych do
usunięcia osób zamieszkujących z terenów ROD. Jego rola
kończy się w ostateczności na pozbawieniu członkostwa i
prawa użytkowania działki oraz założeniem sprawy w sądzie
o eksmisję, gdy działkowiec nie chce jej opuścić.

3. Ponadnormatywna rozbudowa altan.
4. Kradzieże i dewastacje.
5. Wywóz śmieci.
6. Zaniedbane i porzucone działki.
7. Konflikty wewnątrz ogrodowe.
8. Brak aktywności członków ROD.

9. Nieuregulowane sprawy gruntowe:
• W Okręgu Toruńsko – Włocławskim 70 % ROD
użytkuje tereny ogrodów na podstawie aktów
notarialnych gdzie jako użytkownik wieczysty
wpisany jest Polski Związek Działkowców oraz ujęte
są one w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego lub w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miast.
• Natomiast 32 rodzinne ogrody działkowe z całego
Okręgu nie mają aktów notarialnych na użytkowanie
wieczyste, chociaż większość z nich jest ujęta w MPZP
lub w Studium.

10. Likwidacje ROD
• W Toruniu istnieje 13 ROD, które w MPZP lub studium są
przeznaczone na inne cele niż ogrody działkowe lub zieleń. Te
tereny mogą być zagrożone likwidacją, ponieważ zostały
przeznaczone na: obszary produkcyjno – usługowe, usługowo
– mieszkaniowe, produkcyjne, trasy komunikacyjne, handel i
działalność gospodarczą, osiedla mieszkaniowe. W przypadku
przystąpienia do realizacji inwestycji ogrody położone na tych
terenach będą likwidowane.
• Do tej pory w Toruniu likwidacji ulegały również części lub całe
ogrody działkowe na mocy specustawy drogowej np. pod
trasę mostową czy trasę średnicową.
• O zwrot gruntów walczą również byli właściciele, którzy żądają
zwrotu ziemi wywłaszczonej dotyczy to m.in. ROD „Elana” w
Toruniu.

Przebieg trasy nowego mostu drogowego na wysokości ul. Wschodniej
wraz z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 1 przez Toruń

W związku z budową trasy mostowej likwidacji uległy części ROD na
Rudaku: „Relaks”, „Metron”, „Koło Kani” i „Żuraw” oraz cały ROD
„Złote Piaski”.

Co będzie dalej
z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi ?
– to zależy już tylko od polityków.
Polski Związek Działkowców apeluje do
wszystkich stanowiących prawo w Polsce
aby nie narażali działkowców na utratę
praw do użytkowania działek i na likwidację
ogrodów!

PODZIĘKOWANIE:
Serdecznie dziękuję Blandynie Łubkowskiej
za pomoc w zebraniu i opracowaniu
materiałów.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.

