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Stanowisko Zarządu ROD „Wypalanki" w Częstochowie w sprawie projektu ustawy 

o Rodzinnych Ogrodach Działkowych klubu parlamentarnego Solidarna Polska 

Czytając projekt ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych autorstwa Solidarnej Polski nie 
sposób oprzeć się wrażeniu że jest to projekt niespójny napisany w pospiechu bez 
znajomości problematyki ogrodów działkowych. 
Jesteśmy przekonani że ten projekt nie uwzględnia interesów działkowców i nie ma na celu 
ochrony ogrodów działkowych. 
Trybunał Konstytucyjny wydając wyrok zaznaczył konieczność zabezpieczenia wszelkich praw 
użytkowników działek. Tymczasem projekt ustawy Solidarnej Polski w rzeczywistości 
prowadzi do likwidacji ROD. W wyniku obowiązywania takiej ustawy ogrody działkowe 
straciły by swój charakter i stały by się osiedlami domków jednorodzinnych. 
Od swego powstania ogrody działkowe były pomocą w ratowaniu budżetu niezbyt zasobnych 
finansowo użytkowników. Tam się odpoczywało i pracowało na warzywnikach i w sadach. 
Według Solidarnej Polski mogą stać się miejscem zamieszkiwania i prowadzenia działalności 
gospodarczej. Tylko ludzi bogatych stać będzie na nabycie działki od 600 do 1500m2 po 
cenach rynkowych. 
Pozbawienie działkowców reprezentacji w postaci PZD i rozdrobnienie organizacji 
działkowców jest w zasadzie likwidacją Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 
Wspólnoty jakie mają powstać w miejsce obecnych struktur nie są żadnym gwarantem 
zachowania praw działkowców do działek. 
Jednoosobowy zarząd zaproponowany w projekcie ustawy to kuriozum. Jest to prosta droga 
do nadużyć,samowoli i kolesiostwa. Projekt ustawy Solidarnej Polski wszystko działkowcom 
odbiera nie dając w zamian niczego prócz mglistych obietnic. 
Projekt zdecydowanie nie dopracowany,lekceważący nie tylko 5 milionową rzeszę 
działkowców ale również sejm RP. 
Poseł Andrzej Dera nie ustaje w wysiłkach nad zniszczeniem ogrodów działkowych robi to 
konsekwentnie od lat. 
Zdumiewająca jest jego aktywność na tym polu, trudno oprzeć się wrażeniu że chce ugrać 
jakieś prywatne interesy. Oceniamy projekt ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
Solidarnej Polski którego reprezentantem jest poseł Andrzej Dera negatywnie. 
Jest jak stare zapleśniałe ciasteczko polane świeżym lukrem. 
W wyniku ustawy zaproponowanej przez Solidarną Polskę działkowicz byłby obciążony 
znacznymi kosztami z tytułu posiadania działki. 
Oceniamy projekt ustawy Solidarnej Polski negatywnie. 
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