
Stanowisko 

Okręgowego Zarządu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

podjęte podczas posiedzenia w dniu 21 lutego 2013 r. 

dot. poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD. 

Członkowie Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie 

na zebraniu w dniu 21 lutego 2013 r. po zapoznaniu się z aktualną sytuacją 

działkowców postanowili wyrazić swoje poparcie i uznanie dla obywatelskiego 

projektu ustawy o ROD. 

Ogrodnictwo działkowe w Polsce istnieje od ponad stu lat. a korzyści 

z posiadania działki są ogromne. Działka jest miejscem spotkań i odpoczynku 

wszystkich pokoleń naszego społeczeństwa. Działkowcy, ich rodzimy, przyjaciele i 

znajomi spędzają na działkach każdą wolną chwilę. Ogrody to zielone enklawy nie 

tylko dużych miast, ale także miasteczek i wsi. 

Wydarzenia ostatniego roku przyniosły niepewność i zamęt w szeregi polskich 

działkowców. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 r. postawił pod 

znakiem zapytania przyszłość istnienia ogrodów działkowych. 

Środowisko polskich działkowców po raz kolejny pokazało natomiast, że chce i 

potrafi walczyć o swoje prawa. Powołany został Komitet Inicjatywy Ustawodawczej i 

stworzony został obywatelski projekt ustawy o ROD. Wszystkie organy Związku oraz 

pojedynczy działkowcy włączyli się w kampanię promującą zapisy projektu. Również 

nasz Okręg czynnie uczestniczył w tych działaniach. Cieszy nas. że poparcie pod 

projektem złożyło ponad 920 tys. obywateli naszego kraju. Ta liczba pokazuje, że 

polskie społeczeństwo potrzebuje ogrodów działkowych i nie powinno się go 

lekceważyć. 

Zapisy zawarte w projekcie ustawy uwzględniają treść wyroku Trybunału, 

pozostawiają natomiast wszystkie zapisy poprzedniej ustawy, które nie zostały 

zakwestionowane. Proponowane zapisy zapewniają zabezpieczenie praw nabytych 

przez działkowców. Przewidują także wolność zrzeszania się i możliwość wyboru czy 

działkowcy danego ogrodu chcą pozostać w strukturach ogólnokrajowych czy 



stworzyć własne stowarzyszenie. Okres przejściowy i czas na przeprowadzenie tych 

zmian pozwala na spokojne i przemyślane działania ze strony samych działkowców. 

Brak działań związanych z uregulowaniem sytuacji działkowców po wyroku 

Trybunału przyczyniłoby się do utraty prawa do gruntu bez możliwości jakichkolwiek 

rekompensat. Lata pracy na rzecz dzisiejszego wyglądu i funkcjonalności ogrodów 

zostałyby zaprzepaszczone. 

Nikt lepiej jak sami działkowcy nie wie co jest dla nas najlepsze, dlatego 

uważamy, że jedynym możliwym rozwiązaniem jest przyjęcie naszego projektu jako 

obowiązującego aktu prawnego, o co apelujemy do naszych parlamentarzystów. 

Przekonani jesteśmy, że nasz projekt jest korzystny zarówno dla samych działkowcow 

jak i samorządów, gdyż nie obciąża budżetów tych drugich, l ak jak do tej pory 

działkowcy sami we własnym zakresie dbaliby o modernizację i utrzymanie 

infrastruktury ogrodów. Wypracowane przez lata i sprawdzone zasady zarządzania 

ogrodami mogą nadal służyć dla dobra społeczności działkowej. 

Mamy nadzieję, że tak liczne poparcie naszego projektu przyczyni się do jego 

sukcesu i ogrodnictwo działkowe przetrwa i nadal będzie służyć naszym obywatelom, 

bo oni podpisując się pod jego poparciem pokazali, że los działkowców nie jest im 

obojętny. Dalsze istnienie ogrodów działkowych przyniesie w skali całego kraju 

więcej korzyści. Nie wszystko da się bowiem przeliczyć na pieniądze. 
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