
Stanowisko Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego z dnia 12.03.2013r. w zakresie 
poparcia dla obywatelskiego projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 

O projekcie nowej ustawy regulującej ogrodnictwo działkowe w Polsce po lipcowym 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego, napisano już wiele. Ze strony działkowców i środowisk 
z nimi zaprzyjaźnionych, są to słowa wyrażające poparcie i nadzieję, że projekt spełnia 
oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron. Kręgi działkowcom nieprzychylne, a nawet 
wrogie, uznają - jak można się było tego spodziewać - projekt za porażkę i próbę utrzymania 
Związku „przy życiu". Oczywistym jest, że żadna z opinii wygłaszanych na ten ważny 
dla społeczeństwa temat nie będzie do końca obiektywna. Należy jednak, rozważając 
wszelkie za i przeciw, zająć stanowisko odpowiadające faktycznemu znaczeniu zawartych 
w-tym projekcie regulacji. 

Przede wszystkim są to przepisy wychodzące ze środowiska działkowców, a więc 
osób, które z tematyką spotykają się każdego dnia. Już sam ten fakt każe przypuszczać, 
że są to regulacje, które w praktyce będą sprawdzać się dobrze - będą „życiowe". 
Bo o to w końcu w napisaniu nowych przepisów chodziło. W pracy nad projektem zespół 
inicjatywy ustawodawczej skupił się także na zastosowaniu wskazówek, jakie TK zawarł 
w uzasadnieniu do swojego wyroku. Było to bowiem gwarantem pogodzenia oczekiwań 
i sugestii wielu bardziej lub mniej skonfliktowanych ze sobą grup społecznych. 

Nie jest łatwe stworzenie regulacji, które pogodzą tak odmienne w swych dążeniach 
grupy jak: w większości niezamożni użytkownicy działek, samorządowcy, politycy, dawni 
właściciele terenów pod ROD, urbaniści, inwestorzy czy deweloperzy. Jest to przysłowiowa 
„mieszanka wybuchowa". Każdy z nich ma swoje, często wykluczające się, interesy 
i oczekiwania. Kompromis w tej sytuacji jest niezwykle trudny do osiągnięcia. Ale jak 
pokazuje projekt obywatelski - nie niemożliwy. 

Głównym założeniem twórców projektu było oczywiście jak najlepsze zabezpieczenie 
funkcjonowania obecnych ogrodów, zwłaszcza tych o uregulowanym stanie prawnym. 
W przypadkach ogrodów zagrożonych likwidacją zabezpieczono prawo działkowców 
do odszkodowań za składniki ich majątku, a także terenu zastępczego. Odpowiedziano też 
na główny zarzut, jaki kierowany był w stronę Związku, mianowicie rzekomy jego monopol 
w dziedzinie ogrodnictwa działkowego i przydziału działek. Dano poszczególnym ogrodom 
możliwość wystąpienia z ogólnopolskiego stowarzyszenia i działania samodzielnie, 
poza strukturami zrzeszenia. Ponadto dano taką możliwość także indywidualnym 
działkowcom, gdyby z jakiś powodów czuli się w stowarzyszeniu niekomfortowo. Twórcy 
projektu zadbali także o to, by działkowcy w dalszym ciągu mogli użytkować swoje działki 
bez wydatkowania na tę pasję ogromnych pieniędzy. Tak więc zapisano odpowiednie 
zwolnienia podatkowe oraz zaznaczono nieodpłatność umów dzierżawy i użytkowania 
działki. W tym miejscu należy podkreślić, że przepisy dotyczące działkowców właśnie, 
zajmują w stworzonym projekcie cały rozdział. Gwarantuje to dokładne i rzetelne określenie 
praw i obowiązków wszystkich użytkowników ogrodów, które rozwinięcie znajdują 
dodatkowo w statucie stowarzyszenia i regulaminie ROD. 



Dla nas, działkowców, projekt ten ma ogromne znaczenie. Świadczy o tym między 
innymi zebrane i złożone w Sejmie RP ponad 924 tysiące podpisów poparcia dla tej 
inicjatywy. W trzy miesiące środowisko polskich działkowców pokazało jak potrafi 
zjednoczyć się i zmobilizować w sytuacji zagrożenia i jak silną jest grupą społeczną. Gdyby 
nie okres zimowy, tych podpisów byłoby z pewnością znacznie więcej. Oznacza to, 
że napisany projekt i zawarte w nim regulacje cieszą się szerokim społecznym poparciem, 
którego Posłowie procedując nad nim nie mogą pominąć ani zlekceważyć. 

Powyższym stanowiskiem my, członkowie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego 
PZD w Kielcach, pragniemy jeszcze raz wyrazić swoje poparcie dla inicjatywy obywatelskiej. 
Mamy nadzieję, że wspólne działanie przyniesie tak wyczekiwane przez nas efekty i nadal 
będziemy mogli pielęgnować rodzinne ogrody działkowe i nazywać siebie działkowcami. 

Kielce, dn. 12.03.2013r. 

Członkowie OZŚ PZD 

w Kielcach 

(lista podpisów w załączeniu) 


