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Zarządu I Komisji Statutowych Rodzinnego Ogrodu Działkowego "ELEKTRON"we Wrocławiu z 

Uczestnicy posiedzenia Zarządu i Komisji statutowych ROD "ELEKTRON" we Wrocławiu wyrażają 
swoje poparcie dla opracowanego obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych.Projekt 
ten bowiem uwzględnia przedstawione w uzasadnieniu treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 
dnia 11 lipca 2012 roku.Zabezpiecza on przede wszystkim dotychczasowe nabyte prawa należne 
społeczności działkowej oraz stwarza podwaliny pod funkcjonowanie i rozwój ogrodnictwa 
działkowego z myślą o przyszłych pokoleniach.Proponowany projekt ustawy w znaczny sposób różni 
się od dotychczas obowiązującej. Poświęca on wiele uwagi bezpośrednio działkowcom, bowiem cały 
rozdział trzeci projektu ustawy określa prawa, zadania,obowiązki i sposób funkcjonowania 
działkowca.Zaproponowanie tych rozwiązań w przyszłej ustawie podkreśla rolę i znaczenie każdego 
działkowca w całym procesie funkcjonowania ogrodów w Polsce.Projekt ten w trafny sposób chroni 
działkowców przed bezpodstawną likwidacją ich działek,określa on także zadania jakie powinny 
spełniać władze samorządowe wobec ogrodów działkowych w ich rozwoju ,a także w przypadku 
koniecznej ich likwidacji. Nie pozbawia on samorządów prawa do likwidacji ogrodów. 
Przestawiony projekt ustawy daje możliwość wyboru działkowcom , bycia członkiem stowarzyszenia 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego lub nie, bez konsekwencji na posiadanie działki w tym 
ogrodzie.Projekt ten przewiduje zwolnienia stowarzyszenia ogrodów i działkowców z podatku od 
nieruchomości i rolnego oraz od osób prawnych. 

Przepisy projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dają także możliwość swobodnego 
stowarzyszania się w związki ogrodów nie posiadających dotąd tytułu prawnego. 

Projekt ten był oczekiwany przez działkowców jako ochrona przed zagrożeniem likwidacją 
ogrodów w Polsce po wyroku Trybunał Konstytucyjnego. 

Liczymy ,że w czasie prac w Sejmie RP nad przedstawionym projektem zostaną uwzględnione nasze 
postulaty dające gwarancje spokojnej pracy dla dobra rozwoju ogrodnictwa w Polsce, dla nas i 
przyszłych pokoleń naszego kraju. 

dnia 20.01.2013 roku. 

W sprawie; obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych. 

CZŁONEK ZARZADU i KOMISJI STATUTOWYCH 

SEKRETARZ ZARZADU V-ce PREZES 

L {X)t\As{Ą 
F 


