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STANOWISKO 
Konferencji Sprawozdawczej Delegatów 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Bohaterów Westerplatte 
w Słupsku 

dot. Projektu obywatelskiego Ustawy o ROD. 

Delegaci Konferencji ROD im. Bohaterów Westerplatte, reprezentujący 1550 działkowców, 
są poruszeni próbami pozbawienia ich dorobku, usankcjonowanego dotychczasową Ustawą o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych, która w wyniku decyzji Trybunału Konstytucyjnego 
przestanie obowiązywać w styczniu 2014 roku. Okres 23 łat funkcjonowania ogrodów działkowych 
w nowym ustroju pokazał, jak ważne są prawa do gruntu na których zlokalizowane są ogrody 
działkowe. To dzięki zmianom w naszej ustawie wprowadzonym w 1996 r. i związanym z tym 
staraniom działaczy Okręgowego Zarządu we współpracy z Krajową Radą PZD, nasz ogród jest w 
wieczystym użytkowaniu, wpisany w plan przestrzennego zagospodarowania jako tereny ogrodów 
działkowych, co było dla nas gwarancją stabilności, dającej możliwość inwestowania w jego 
infrastrukturę - służącą nam i naszym dzieciom. 

W obecnej sytuacji szansą funkcjonowania ogrodu na dotychczasowych zasadach, a więc 
zachowanie dorobku działkowców wypracowanego wieloletnią pracą jest uchwalenie 
obywatelskiego projektu Ustawy. To co za sobą niosą zapisy projektów ustaw o ROD Solidarnej 
Polski czy Platformy Obywatelskiej jest dla nas nie do przyjęcia, ponieważ w bardziej łub mniej 
zakamuflowany sposób podważają prawa do gruntu, dóbr wypracowanych własną pracą, co nie jest 
bez znaczenie dla miliona polskich rodzin. Zgłaszane przez Kluby Poselskie projekty Ustawy o 
ROD próbują w różny sposób ograniczyć działkowcom nabyte prawa do działki, odszkodowania 
bądź utrzymania opłat na poziomie zbliżonym do dotychczasowych. W konsekwencji doprowadzi 
to do wyrugowania najbiedniejszych z działek, które niejednokrotnie są sensem ich życia, 
pozbawiając ich jedynej możliwości aktywnego spędzania czasu, skazując ich na egzystencję w 
czerech ścianach. 

Ruch ogrodnictwa działkowego był i jest formą wsparcia dla mniej zamożnych rodzin, dla 
szerokiej rzeszy emerytów i rencistów, dlatego też zasługuje na pomoc i wsparcie państwa. Nowa 
Ustawa o ROD powinna gwarantować obecnym i przyszłym działkowcom prawa, które mieli 
dotychczas, uwzględniając jednocześnie wymogi konstytucyjne. Obywatelski projekt ustawy 
zabezpiecza również interes państwa, gdyż zdrowie ludzi starszych i ich szansa na godną i aktywną 
starość oraz ochrona środowiska naturalnego jaką spełniają ogrody, to również ważny odcinek 
działalności państwa. 

Apelujemy do wszystkich stanowiących prawo, Posłów, Senatorów, również 
samorządowców wszystkich szczebli - by dostrzegli społeczną funkcję jaką spełniają ROD 
i udzielili wsparcia w naszych dążeniach najpełniej zapisanych w obywatelskim projekcie Ustawy. 

Jesteśmy przekonani, że ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, który przecież działa na 
identycznych zasadach jak odpowiednie związki w krajach Unii Europejskiej, doświadczy opieki 
państwa z jaką spotykają się nasi zachodni sąsiedzi. 


