
Stanowisko 
Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

z terenu województwa świętokrzyskiego 
w zakresie obywatelskiego projektu ustawy o ROD 

Okres od dnia 11 lipca 2012 r. - tj. po wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
w przedmiocie obecnej Ustawy o ROD jest bez wątpienia najważniejszym a zarazem 
najtrudniejszym czasem w historii działkowców i polskich ogrodów działkowych 
po 1989 r. 

Wcześniejsze wystąpienia przeciwko ROD i PZD trudno zestawić z sytuacją jaka 
wynikła z wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i wspomnianego wyżej 
wyroku Trybunału. 

Uchylenie połowy z dotychczasowych artykułów Ustawy o ROD, pozbawiło 
ten akt prawny możliwości jego dalszego obowiązywania i regulowania fundamentów 
funkcjonowania blisko pięciu tysięcy ogrodów działkowych w naszym kraju. 

Każde z obecnych ugrupowań politycznych od momentu samego wyroku TK 
zapewnia o swojej trosce i wszelkich krokach dla zabezpieczenia praw działkowców 
i ROD. 

Jak niewiele czasem znaczą niniejsze deklaracje, użytkownicy działek mogą 
przekonać się na dwóch przykładach. Mowa tutaj o projekcie ustawy o ogrodach 
działkowych Solidarnej Polski oraz założeń do ustawy Platformy Obywatelskiej. 

Kilkaset pisemnych wystąpień działkowców z terenu całej Polski silnie 
negujących powyższe propozycje, zdają się nie robić wrażenia na autorach 
obu projektów. 

Skutecznie pomija się ich głos aby przeforsować rozwiązania dla miliona 
użytkowników działek dalece niekorzystne a wręcz szkodliwe. 

Już na pierwszy rzut oka dają się zauważyć błędy i nieracjonalne konstrukcje, 
które w sytuacji ich wejścia w życie, nie dałyby się nie tylko skutecznie zastosować 
w bieżącym funkcjonowaniu ogrodów ale doprowadziłyby do ich szybkiego paraliżu 
i tym samym likwidacji. 

Realną odpowiedzią na propozycje ustawowe Solidarnej Polski i Platformy 
Obywatelskiej jest projekt wypływający ze środowiska samych działkowców - osób, 
które znają specyfikę funkcjonowania ROD, zasad ich działalności i zagrożeń przed 
jakimi stają. 

Już niemal następnego dnia po wyroku Trybunału Konstytucyjnego sami 
użytkownicy działek sugerowali opracowanie własnego projektu. Świadomi coraz 
bardziej rosnących chęci na uwolnienie terenów ogrodów i ich zagospodarowanie 
ze strony deweloperów i co najmniej części samorządów, to właśnie działkowcy 
w swych wypowiedziach i listach wskazywali na konieczność jak najszybszego 
przygotowania obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Taki też projekt powstał. 

Dokument gwarantujący przede wszystkim zabezpieczenie tytułów prawnych 
do terenów ogrodów i tym samym wszystkich nabytych na przestrzeni minionych lat 
praw miliona użytkowników działek; jasne i spójne zasady ewentualnej likwidacji ROD 
z gwarancją poszanowania majątku działkowców; zachowania funkcji i roli ogrodów 
i każdej z działek rodzinnych; jasne podstawy prawne dla systemu bieżącego 
funkcjonowania ROD; zachowania jednolitych i spójnych struktur o charakterze 
ogólnopolskim dla zapewniania skutecznej obrony i reprezentacji interesów ROD 
i użytkowników działek. 



Potwierdzeniem powszechnej aprobaty dla opracowanych rozwiązań 
0 charakterze obywatelskim jest bez wątpienia trudna do oszacowania liczba wystąpień, 
stanowisk i listów poparcia płynąca z terenu całego kraju m.in. do najwyższych organów 
władzy w Polsce - Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu 
1 Senatu, przewodniczących Klubów Parlamentarnych, indywidualnych 

"parlamentarzystów. 
Najbardziej zaś wymiernym dowodem utożsamiania się z obywatelską inicjatywą 

ustawodawczą i jej zapisami jest ponad 924 tysiące podpisów zebranych pod jej tekstem 
a złożonych w Sejmie w dniu 5 lutego br. 

Na pomyślny tok legislacyjny i uchwalenie tegoż projektu czekają miliony 
Polaków - działkowcy, członkowie ich rodzin oraz sympatycy ponad 115 - letniej idei 
ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. 

Wierzymy, że uda się zbudować wśród parlamentarzystów koalicję 
większościową dla zachowania dorobku i tradycji tak wielu pokoleń. 

Prezesi ROD 
z województwa świętokrzyskiego 
(lista podpisów w załączeniu) 

Kielce dnia 13.03.2013 r. 


