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Stanowisko przyjęte na Walnym Zebraniu członków ROD „Obrońca" 

we Wrocławiu w dniu 23.03.2013 

Uczestnicy walnego zebrania działkowcy ROD ..Obrońca"', apelują do Pani 

Marszałek oraz Posłów wszystkich Klubów Parlamentarnych o poparcie dla Obywatelskiego 

Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Złożony w Sejmie projekt jest kompromisowym rozwiązaniem, uwzględniającym 

zastrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego. Zawiera on kompleksową, ewolucyjną regulacje 

funkcjonowania ogrodów, gwarantuje zachowanie ich najważniejszych funkcji oraz 

utrzymanie praw nabytych działkowców. Obywatelski projekt ustawy poparło ponad 

900 tysięcy osób. Wśród nich jest duża grupa przyjaciół ogrodów, co świadczy o społecznej 

akceptacji dla prawnej ochrony ogrodów działkowych. 

Działkowcom zależy na kontynuacji ponad 120-letniej tradycji ogrodów, 

ich istnieniem i rozwojem w ramach Polskiego Związku Działkowców. Związek jest naszym 

godnym reprezentantem, skutecznie integruje środowisko, służy pomocą merytoryczną, 

oświatową oraz ochroną prawną. Dalsze funkcjonowanie PZD zagwarantuje utrzymanie 

wysokiego poziomu ogrodnictwa działkowego. Użytkownicy działek, a jest ich około 

4 milionów (wraz z rodzinami), nie są obciążeniem dla Państwa. Od lat sami finansują 

wszelkie wydatki związane z działalnością PZD i ogrodów - inwestycje, media, utrzymanie 

infrastruktury. Oczekujemy stworzenia takich warunków prawnych i ekonomicznych, które 

umożliwią nam dalsze funkcjonowanie. 



Obywatelski projekt ustawy popierają liczne organizacje społeczne: Międzynarodowe 

Biuro Ogrodów Działkowych. Liga Ochrony Przyrody. Polski Związek Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki. Rada 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i wiele innych. 

Uważamy, że tak szeroka społeczna akceptacja ruchu działkowego i potrzeby jego 

prawnej ochrony zasługuje na ponadpartyjne poparcie, a stanowisko Posłów RP będzie testem 

faktycznych intencji polityków oraz zapobiegnie przejmowaniu ogrodów na cele komercyjne. 

Uczestnicy walnego zebrania w ROD „Obrońca'' - użytkownicy 265 działek, oczekują 

od Pani Marszałek oraz Sejmu RP poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy 

o ROD. Zachowanie ogrodów na terenach miast, jako ważnego elementu w ich krajobrazach, 

urbanistyce, ekosystemie przyniesie korzystne skutki społeczne. Złożony 

w Sejmie RP projekt uporządkuje status ogrodów, umożliwi ich dalsze istnienie i wypełni 

sens życia wielu setek osób. 

Z wyrazami szacunku Działkowcy ROD „Obrońca" 
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Otrzymują: 

1. Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 

2. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 

3. Klub Poselski Ruch Palikota 

4. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 

5. Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej 

6. Klub Parlamentarny Solidarna Polska 


