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S T A N O W I S K O 

Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Barycz" w Żmigrodzie na posiedzeniu w dniu 11.01.2013r.,udziela poparcia dla 
projektu obywatelskiego o ROD. 

Zarząd ROD „Barycz" po zapoznaniu, przyjął obywatelski projekt ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych z wielkim zadowoleniem. Projekt ustawy spełnia w pełni 
oczekiwania zainteresowanych osób, popierających zawarte w nim przepisy dające 
gwarancję stabilności i pewności dalszego bytu ruchu działkowego. Pozwala na zachowanie 
naszych ogrodów ,przy dobrowolności zrzeszania się działkowców. Zachowanie 
dotychczasowych struktur związku ,które przez dziesięciolecia dbały o prawidłowe 
funkcjonowanie ogrodów, ich rozwoju i istnienia, równocześnie stawianie dobra 
działkowców na pierwszym miejscu .daje nam poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. 
W większości jesteśmy emerytami, dla których uprawianie działki jest jedyną formą 

aktywności i wypoczynku . 
Projekt gwarantuje nam zachowanie prawa do użytkowania działki, zabudowań i 

nasadzeń. 
Uwzględniając nasz status materialny nie bez znaczenia jest propozycja zwolnienia 

działkowców z opłat administracyjnych i podatków .Biorąc to wszystko pod uwagę 
jesteśmy zadowoleni, że właśnie taki projekt ustawy powsta ł . 

Jednak po zapoznaniu się z projektem ustawy o ROD Klubu Parlamentarnego PO pod 
kierownictwem posła Stanisława Huskowskiego z Wrocławia Jesteśmy zbulwersowani i 
zaniepokojeni dalszym losem naszego Związku i ogródków działkowych. Propozycje w 
projekcie ustawy o ogrodach działkowych zakładają likwidację Polskiego Związku 
Działkowców, zaś działkowcy mają stać się zbiorowiskiem indywidualnych osób 
dzierżawiących działki na gruntach gminnych lub skarbu państwa. Nie będzie nam wolno 
zrzeszać się poza ewentualne stowarzyszenie w ogrodzie ,co stoi w niezgodzie z 
konstytucyjnie zagwarantowaną wolnością zrzeszania się obywateli. Jako milion rodzin w 
Polsce .których łączy jeden cel zostaniemy pozbawieni jakiejkolwiek pozycji we własnym 
państwie. Jednym słowem mamy nic nie znaczyć i nie być partnerem dla nikogo , a 
szczególnie dla sprawujących władzę w naszym kraju. 



Nikt z posłów ,którzy przygotowywali propozycje i pracując nad projektem ustawy o 
ogrodach działkowych ,nie konsultował swoich niecnych zamiarów z naszym Związkiem, 
który jest nadal legalnym reprezentantem naszych interesów i praw.. 
Propozycje posłów PO ,, gwarantują" nam obarczenie szeregiem nakazów i restrykcji no i 
oczywiście podatkami nawet za swoje własne altany, za to co wspólnie wybudowaliśmy na 
ogrodach dla użytku wszystkich działkowców. 

Uważamy, że posłowie PO przygotowujący propozycje ustawy o ogrodach działkowych 
wykazują lekceważenie dla naszej organizacji czyli dla rzeszy działkowców. 

Jeśli Sejm uchwali ustawę o ogrodach działkowych po myśli propozycji PO ,to odbierze 
nam wszystkie dotychczasowe prawa związane z korzystania z działek, i co najważniejsze 
zostaniemy pozbawieni naszego Związku . jedynej gwarancji dalszego istnienia i rozwoju 
ogrodów działkowych. 

My działkowcy zwracamy się do posłów PO o zaprzestanie własnych prac nad ustawą, 
nie godzimy się na likwidację naszej organizacji i wprowadzenia przepisów ,które zniszczą 
ogrody działkowe. 

Dlatego jesteśmy za naszym obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych, który uwzględnia nasze oczekiwania. Liczymy na to, że zostanie odpowiednio 
potraktowany przez Sejm. 

Niniejsze stanowisko kierujemy do : 

- Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz, 
- Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, 
- PZD Okręgowy Zarząd Wrocław, 


