
Stanowisko uczestników szkolenia dla kandydatów na działkowców 
w dn. 24-25.01.2013r. w sprawie projektów ustaw partii politycznych dotyczących 

ogrodnictwa działkowego oraz obywatelskiego projektu Ustawy o ROD 

W dniach 24-25 stycznia 2013r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD 
w Kielcach odbyło się szkolenie dla kandydatów na działkowców. Poruszono na nim wiele 
ciekawych i przydatnych kwestii praktycznych i teoretycznych. Przede wszystkim zapoznano nas 
jednak z aktualną sytuacją Związku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego lipca ubiegłego roku. 
Wiemy, że większość przepisów obecnej Ustawy o ROD uznana została przez TK za 
niekonstytucyjną. Jednocześnie dał on 18 miesięcy na usunięcie powstałej w ten sposób luki w 
prawie. 

Dzisiaj, ponad pół roku od tamtych wydarzeń, istnieje już kilka projektów 
i założeń, przedstawionych przez niektóre ugrupowania polityczne, a przede wszystkim przez 
Solidarną Polskę i Platformę Obywatelską. Pomimo jednak tego, że przed Trybunałem 
Konstytucyjnym każdy zapewniał, że w sprawie tej liczy się głównie dobro działkowców, 
musimy niestety stwierdzić, że rzeczywistość ma niewiele wspólnego z obietnicami. Propozycje 
złożone przez obie partie są zupełnie nie do pogodzenia z oczekiwaniami użytkowników działek 
i ich rodzin. 

Jako początkujący działkowcy z niepokojem patrzymy na powyższe propozycje, które 
nakładają na nas wysokie opłaty, decydują o likwidacji Związku, który walczy o nasze prawa 
i broni naszych interesów i nie zawierają praktycznie żadnych realnych zabezpieczeń przed 
likwidacją ogrodów w myśl dobrej lub złej woli właściciela gruntu. Jest to całkowicie sprzeczne 
z ideą ogrodnictwa działkowego do jakiej przez 115 lat przywykliśmy i jaką pielęgnowali nasi 
rodzice i dziadkowie. 

Dlatego też z całym przekonaniem podpisujemy się pod obywatelską inicjatywą 
ustawodawczą, jako najlepszą i najskuteczniejszą gwarancją dalszego istnienia rodzinnych 
ogrodów działkowych, zachowania naszej indywidualnej własności i ochrony słusznie nabytych 
praw. Opowiadamy się za zachowaniem struktur Związku, gdyż tylko w silnej organizacji nasz 
głos może być usłyszany tam, gdzie decyduje się o naszych losach. Poza tym to Związek jest 
podmiotem wszystkich praw do gruntów, na których położone są ogrody i tylko ciągłość jego 
bytu prawnego pozwala na dalsze spokojne istnienie ROD. Jako ludzie, którzy swoją przygodę 
z działkami dopiero zaczynają, jesteśmy przekonani, że właśnie obywatelski projekt da nam 
szansę na długie cieszenie się naszą pasją i zachowanie zielonych enklaw w betonowych 
miastach. 

Uczestnicy szkolenia kandydatów na działkowców 
z dn. 24-25.01.2013r. 

(lista podpisów w załączniku) 
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Lista podpisów uczestników szkolenia 
zorganizowanego dla początkujących działkowców 

przez Okręgowy Zarząd Świętokrzyski PZD w Kielcach 
w dniach 24-25 stycznia 2013 w Kielcach, 

pod Stanowiskiem w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ROD 
i propozycji ustawowych w przedmiocie ogrodnictwa działkowego 

innych partii politycznych 

L.p. Nazwisko i Imię Nazwa ROD Podpis 
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