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STANOWISKO

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Frezja" we Wrocławiu odbytego w dniu 23 lutego 2013 roku
w sprawie obywatelskiego

projektu ustawy o rodzinnych ogrodach

działkowych

Walne Zebranie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Frezja" we Wrocławiu wyraża swoje
poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zgłoszonego
przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Uzasadnienie

Zgłoszony projekt jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca
2012 roku stwierdzający niezgodność z Konstytucją RP 24 artykułów ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku.
Zgłoszony projekt ustawy wolny jest od rozwiązań, które zakwestionował Trybunał
Konstytucyjny w ustawie o ogrodach działkowych z 2005 roku, ale gwarantuje zachowanie
dorobku 100-letniego ruchu polskiego ogrodnictwa działkowego i poszanowanie praw nabytych
przez obywateli korzystających z działek w ROD. Proponuje nowe rozwiązania w zakresie
organizacji ogrodnictwa działkowego w Polsce i funkcjonowania podmiotów prowadzących ogrody
działkowe, zachowując jednocześnie najważniejsze ich funkcje. Nowy projekt znosi „monopol
PZD" i wprowadza „pluralizm" w prowadzeniu ogrodów działkowych. Nie ogranicza liczby
stowarzyszeń ogrodowych uprawnionych do prowadzenia ROD i zrównuje pozycję prawną
wszystkich podmiotów prowadzących taką działalność. Ponadto gwarantuje działkowcom z
poszczególnych

ogrodów możliwość

swobodnego

decydowania

o wyodrębnieniu

się

ze

stowarzyszenia i dodatkowo zapewnia prawo do rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu
prowadzącym ogród działkowy bez konieczności zrzekania się tytułu prawnego do działki.
Projekt wprowadza szereg rozwiązań systemowych ugruntowujących specyficzną formę
świadczenia socjalnego, jaką jest ogrodnictwo działkowe. Uwzględnia zarówno potrzeby społeczne,
jak i potrzeby rozwojowe miast, a więc interesy samorządów terytorialnych. Rozszerza swobodę w
dysponowaniu prawem własności właścicieli nieruchomości zajmowanej przez ROD. Nabywanie
prawa do gruntów przez stowarzyszenie ma się odbywać na warunkach określonych przez strony.
Zatem od woli właściciela będzie zależało, czy ustanawiać tytuł prawny do nieruchomości
nieodpłatnie (jak dotychczas) czy też odpłatnie. To tylko niektóre uregulowania zawarte w

obywatelskim

projekcie

dostosowujące uwarunkowania

prawne ogrodów

działkowych

do

współczesnych wymagań.
Pragniemy przypomnieć, że ogrodnictwo działkowe było pomyślane jako forma pomocy
socjalnej dla najuboższych członków społeczeństwa. Choć od powstania idei ogrodów działkowych
minęło już prawie 150 lat, potrzeby udzielania takiej pomocy w naszym kraju są nadal aktualne.
Wymienić można jeszcze wiele innych argumentów przemawiających za zachowaniem ogrodów
działkowych. Są one istotne dla zrównoważonego rozwoju miast. Przykładem są Niemcy, w
szczególności Berlin, gdzie ogrody działkowe są bardzo popularne i wspierane przez państwo. Nie
bez znaczenia w dzisiejszych czasach jest też produkcja żywności ekologicznej w naszych ogrodach
oraz aktywny odpoczynek. Nic więc dziwnego, że w naszym kraju znacząco rośnie zainteresowanie
ogrodami działkowymi - również wśród osób młodszych. Jesteśmy przekonani, że doprowadzenie
do likwidacji ogrodnictwa działkowego w Polsce będzie nie tylko ograniczeniem naszych praw, ale
również poważnym błędem. Uważamy, że obywatelski projekt zawiera nowoczesne unormowania
prawne

zapewniające

rozwój

ogrodnictwa

działkowego

w

Polsce,

przy

jednoczesnym

zabezpieczeniu praw właścicieli gruntów, na których zlokalizowane są/będą ogrody.
Wyrażamy głęboką nadzieję, że obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych zostanie wniesiony pod obrady Sejmu oraz zaakceptowany.
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