
Stanowisko Świętokrzyskich Prezesów ROD 
z dnia 13 marca 2013 roku 

w sprawie dalszego funkcjonowania ogrodów działkowych. 

Po niekorzystnym dla działkowców wyroku Trybunału Konstytucyjnego RP 
zaistniała konieczność wypracowania nowych rozwiązań regulujących funkcjonowanie 
ogrodów działkowych w Polsce. 

Pomysłów było wiele, a i pomysłodawców nie mało... 
Jednak z naszego punktu widzenia oraz z punktu widzenia przeciętnego użytkownika 

działki najlepszym rozwiązaniem okazuje się być obywatelski projekt ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. 

77 artykułów nowej ustawy o ROD w sposób niesłychanie konkretny i kompleksowy 
reguluje dalsze funkcjonowanie ogrodów działkowych, z tej prostej przyczyny, że jego 
twórcy "odpodszewki" znają codzienność życia na ogrodach i działkach. 

Zresztą nikt nie opracuje lepszego projektu ustawy o ogrodnictwie działkowym, 
jak sami działkowcy!!! 

Realizując postulaty Trybunału Konstytucyjnego RP, w tym i szczególnie mocno 
akcentowane prawo obywateli do swobodnego zrzeszania się, nowa ustawa o rodzinnych 
ogrodach działkowych zakłada możliwość przekształcenia się organizacyjnego w sposób 
łagodny z mocy samych zapisów ustawodawczych. 

Pomysł zmiany podstawowej jednostki organizacyjnej Polskiego Związku 
Działkowców czyli Rodzinnego Ogrodu Działkowego w terenową jednostkę organizacyjną 
stowarzyszenia ogrodowego wydaje nam się doskonałym rozwiązaniem, dzięki któremu 
nie zostałaby zachwiana statyka prawna dalszego działania ogrodów. 

Trudno nam wyobrazić sobie dzień 20 stycznia 2014 roku, gdy przestaną 
obowiązywać wszystkie 24 artykuły obecnie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych z 8 lipca 2005 roku, zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny RP, 
a tym samym przestanie istnieć silna reprezentacja stworzona dla naszego wspólnego dobra. 

Polski Związek Działkowców jako sprawnie działająca jednolita, ogólnopolska 
organizacja zrzeszająca użytkowników działek sprawdziła się zwłaszcza na przestrzeni 
ostatnich ponad 20 lat, dając na każdym kroku jawne dowody swej nieustannej walki 
w obronie pięciu tysięcy ogrodów działkowych i milionów ich użytkowników. 

Zadajemy sobie wciąż jedno pytanie: co będzie w przypadku nie ogłoszenia przez 
Sejm RP nowej ustawy regulującej funkcjonowanie polskich ogrodów działkowych? 

Trudno nam jest wyobrazić sobie sytuację, w której, jako Prezesi obecnych Zarządów 
ROD, musielibyśmy przejąć na siebie obowiązki, które dotąd rozkładały się stopniowo 
na poszczególne struktury PZD: zarządy ogrodów, okręgowe zarządy i szczebel krajowy. 

Boimy się, że nadmiar obowiązków może przerosnąć większość społecznie 
pracującego aktywu i spowoduje zamieszanie, które z pewnością wykorzystają środowiska 
niesprzyjające rozwojowi idei ruchu ogrodnictwa działkowego. 

Z tego też względu opowiadamy się za utrzymaniem jednolitej, ogólnopolskiej 
organizacji, która w myśl: "Wjedności siła", będzie nadal broniła użytkowników działek. 

Potrzebujemy silnych struktur na wzór obecnego Polskiego Związku Działkowców 
i my jako świętokrzyscy działkowcy chcemy mieć przede wszystkim nadal swojego 
mocnego reprezentanta, stojącego na straży respektowania naszych praw. 
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