
Bogatynia, 18.01.2013 r 

Stanowisko - apel 

Poparcia dla Obywatelskiego Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
wyrażone podczas prezentacji w Bogatyńskim Ośrodku Kultury w Bogatyni dla działkowców 
i sympatyków ROD M i G Bogatynia w ramach walnych zebrań informacyjnych 

Uczestnicy spotkania po wyczerpującym zapoznaniu się z obywatelskim projektem 
ustawy o ROD prezentowanym przez prezesa OZPZD w Legnicy Antoniego Molka oraz 
prawnika OZ mecenas Danuty Cap, zajęli stanowisko poparcia obywatelskiego projektu o 
ROD w całej okazałości - ustawy, która uwzględnia wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 
11.06.2012, kwestionującego 24 artykuły ustawy o ROD z 8 lipca 2005. 
Projekt nowej ustawy pozwala zachować prawa nabyte oraz istnienie ROD stowarzyszonych 
w PZD. Stanowisko poparcia zostało poprzedzone wyrazami obaw w sytuacji po wyroku TK 
oraz projektami ugrupowań parlamentarnych odnośnie zachowania praw nabytych -
wieczystego użytkowania gruntów, zwolnień z podatków, ustawowej pomocy samorządów w 
funkcjonowaniu struktur ogrodów, odszkodowań, oraz terenów zamiennych w związku z 
likwidacją. Nasze stanowisko kierujemy na lęce Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, Senatu RP 
Bogdana Borusewicza oraz Premiera rządu RP, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej 
Donalda Tuska, aby dogłębnie pochylili się nad obywatelskim projektem ustawy o ROD, 
przeanalizowali korzyści płynące dla miliona rodzin uprawiających działki poprzez aspekt 
społeczny - pomocy socjalnej, dla mniej zamożnych obywateli w dobie kryzysu. Nasze 
społeczeństwo przeżyło niejeden kryzys, a ogrody działkowe w Polsce w znacznym stopniu 
pozwoliły społeczeństwu przetrwać. Działkowcy zyskując pomoc socjalną - w formie 
ogrodów, odciążają funkcjonowanie samorządów nie sięgając po zasiłek pomocy społecznej, 
gdy brakuje w budżetach domowych tym mniej zamożnym, gdyż mają możliwość 
samopomocy poprzez uprawę działki. Uwzględniając aspekt budżetów rodzin działkowców 
nie zapominajmy o korzyściach zdrowotnych, integracji społecznej, wypoczynku na świeżym 
powietrzu, korzystnej urbanistyki zabetonowanych miast. 

Apelujemy do Marszałków Sejmu i Senatów RP oraz Premiera rządu RP aby Wasz 
prestiż wpłynął na polityków ugrupowań parlamentarnych, do których się również zwracamy 
pisząc tysiące stanowisk i apeli aby rozsądek zwyciężył nad zimną kalkulacją ekonomiczną i 
polityczną, gdyż nijak się mają zyski z podatków od działkowców uprawiających ogrody 
działkowe do kosztów utrzymania terenów zielonych - miast ujętych w planach 
gospodarowania przestrzennego. Rozbicie ponad stuletniej, tak dużej organizacji społecznej 
działkowców otworzy drogę do gruntów na cele komercyjne. Niech reprywatyzacja nie 
przysłoni dobra, które ponad 110 lat pielęgnuje milion rodzin działkowców. Powyższe 
stanowisko i apel poparły zaproszone władze samorządowe w osobach Burmistrza Dominika 
Matelskiego oraz Przewodniczągo Rady M i G Bogatynia Patryka Stefaniaka, którzy na 
spotkaniu z działkowcami oraz sympatykami ROD publicznie zadeklarowali możliwą pomoc 
dla Bogatyńskich ogrodów korzystających od wielu lat niezależnie od samorządowej opcji 
politycznej. Władze naszej gminy dostrzegają Korzyści dla społeczeństwa płynące z istnienia 
ROD. Apelujemy do najwyższych władz RP o pochylenie się nad problemem miliona rodzin 



działkowców. PZD jako samorządna, pozarządowa organizacja zrzeszająca działkowców 
należy do europejskiej organizacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

Z zazdrością obserwujemy istnienie i rozwój ROD krajów europejskich, których rządy 
wspomagają ich byt od ponad 150 lat W naszym kraju od ponad 20 lat organizacja 
działkowców walczy z różnymi pomysłami wybrańców narodu w celu unicestwienia 
ogrodów. Apogeum wywołał wyrok TK. 

Stanowisko - apel uczestników do wymienionych najwyższych władz RP 
podyktowane jest troską o byt i istnienie najwyższego dobra jakim są ogrody działkowe dla 
rodzin działkowców i ich sympatyków. W trakcie walnego zebrania zbierano podpisy 
poparcia obywatelskiego projektu ROD, który broni praw działkowców. 

Z wyrazami szacunku organizatorzy walnego zebrania informacyjnego 
Kolegium Prezesów zarządów ROD M i G Bogatynia 

Okręg Legnica 

Otrzymują: 

lx Marszałek sejmu Ewa Kopacz 
lx Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz 
lx Premier rządu RP Donald Tusk 
lx Krajowa Rada PZD 
lx OZDPZD w Legnicy 
lx A/A 


