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Rodzinne Ogrody Działkowe „Żywioł" w Wołowie w sprawie stanowiska Komisji 

Rewizyjnych ROD dotyczących obywatelskiego projektu ustawy o ROD i przekształcenia PZD 

w stowarzyszenie ogrodowe. 

W związku z wyrokiem z dnia 11 lipca 2012 roku Trybunał Konstytucyjny unieważnił 

większość zapisów, w których pojawiło się określenie Polski Związek Działkowców. Po 

analizie okazało się, że nie jest możliwe uchwalenie nowelizacji ze zmianami. Należało 

zaproponować nową ustawę, gdzie przy jej tworzeniu Trybunał Konstytucyjny zapewnił, że 

„Działkowcom nie stanie się krzywda". W chwili przedstawienia projektu przez Solidarną 

Polskę stwierdziliśmy, iż jest to ten sam projekt, który zaproponował Andrzej Dera polityk 

PiS, który jak wiadomo został odrzucony przez Sejm, jako niezgodny z Konstytucją RP. 

Dlatego też wnosimy o odrzucenie projektu ustawy zaproponowanego przez wyżej 

wymieniony organ; to szkodliwa społecznie, niekonstytucyjna i wyraźnie sprzeczna z ideą 

demokratycznego państwa prawa ustawa. Informujemy, że głównymi użytkownikami są 

osoby starsze, emeryci, renciści, którzy w głównej mierze uprawiają i pielęgnują ogrody 

działkowe. Traktują je, jako miejsce do odpoczynku i rekreacji. Nowa ustawa powoduje, że 

wiele osób musiałoby zrezygnować z tej formy wypoczynku, ponieważ musieliby dzierżawić 

lub zakupić grunty po cenach rynkowych, na które wielu z nich nie byłoby stać. Pamiętajmy, 

że sytuacja materialna seniorów często jest ciężka i wymaga większych nakładów 

finansowych choćby na zakup farmaceutyków, jak i wizyt lekarskich. Ustawa ta zapewnia 

użytkownikom działek fundamentalne prawa, dzięki którym mogą czuć się bezpiecznie w 

obecnej sytuacji na rynku. Między innymi jest to możliwość korzystania z gruntów 

publicznych pod ogrody działkowe, prawo do uzyskania działki zamiennej w razie likwidacji, 

odszkodowania za utraconą własność na skutek likwidacji czy też przejęcia działki po 



zmarłym. Dodatkowym atutem jest zwolnienie działkowców, jak i stowarzyszeń z podatków, 

co powoduje zmniejszenie opłat, ponieważ użytkownicy wchodzący w skład stowarzyszenia 

sami będą ustalać ich wysokość, które powinny starczać przykładowo na wywóz śmieci i inne 

inwestycje... 

Jednocześnie informujemy, że nie akceptujemy projekt założeń do ustawy o ogrodach 

działkowych autorstwa Platformy Obywatelskiej funkcjonowania ogrodów działkowych w 

naszym państwie. 


