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USTAWY O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH 

Zarząd ROD „Ceramika" dokonał krytycznej oceny projektu ustawy o ogrodach 
działkowych autorstwa posłów Solidarnej Polski, który zmierza do likwidacji ogrodów 
działkowych w Polsce. Zakłada on możliwość likwidacji ogrodów, położonych na terenach 
należących do Skarbu Państwa oraz możliwość likwidacji, ze względu na potrzeby 
gospodarcze gminy. Całością kosztów przekształceń mieliby zostać obciążeni działkowcy. 
Takie postępowanie nie ma nic wspólnego z demokracją i elementarną sprawiedliwością 
społeczną. Podobnie jest z projektem Platformy Obywatelskiej. Analizując go nie trudno 
rozpoznać właściwe cele. PO konsekwentnie i świadomie dąży do destabilizacji, działa 
podstępnie tworząc prawo na swój użytek poza plecami działkowców. Czy próba 
zawłaszczenia przez państwo i gminy majątku PZD wypracowanego przez lata pracy i 
poniesionych nakładów na infrastrukturę jest dowodem państwa prawa? Dzisiaj oddaje się 
byłym właścicielom, to co było zracjonalizowane, a działkowcom raczej starszym ludziom, 
raczej niebogatym zamierza się odebrać ich własność. 

Ogrody działkowe spełniają ogromną rolę w społeczeństwie, rodzinie. We 
współczesnych miastach praktycznie zanikł już model rodziny wielopokoleniowej. 
Przestrzenią, w ramach której możliwe jest umacnianie więzi rodzinnych, może być właśnie 
ogród działkowy. Wspólna praca i wypoczynek integrują, a także służą wymianie wiedzy i 
doświadczeń między członkami rodziny. Praca w ogrodzie jest także najzdrowszym hobby 
dla ludzi starszych, pozytywnie wpływa na ich psychikę, zwalcza stres 

Projekt PZD został złożony do laski marszałkowskiej 12 października 2012r.i realizuje 
on wnioski Trybunału Konstytucyjnego bez naruszania praw działkowców, gwarantując im 
m.in..: 

- zachowanie prawa do działki 
- zachowanie zwolnienia z czynszu dzierżawnego 
- zachowanie własności majątku na działce 
- zachowania zwolnienia z podatków 
- zachowanie charakteru i funkcji ogrodów działkowych 
- pełną swobodę zrzeszania się 
- odszkodowanie i działkę zamienną przy likwidacji ogrodu 

Zarząd ROD „Ceramika" po konsultacjach z działkowcami widzi potrzebę istnienia 
ogólnopolskiej organizacji działkowców PZD, która będzie czuwała i zabezpieczała interesy 
działkowców. 


