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APEL 
My, działkowcy zebrani na zwyczajnym dorocznym zebraniu członków 

ROD „Grządka" w Iławie woj. Warmińsko Mazurskie w dniu 15 lutego 2013 r. 
apelujemy do Pani Marszałek Sejmu RP o wsparcie w naszych staraniach o 
zachowanie praw zawartych w Obywatelskim Projekcie Ustawy o ROD. 

Zdecydowana większość działkowców i ich rodzin jest zaniepokojona 
treściami projektów innych ustaw, które nie zawsze reprezentują interesy 
działkowców. Sądzimy, że czasy uszczęśliwiania narodu na siłę, nie licząc się z 
jego potrzebami dawno już minęły. Według zapewnień Klubów 
Parlamentarnych projekty ustaw miały być konsultowane z działkowcami, 
jednak politycy tych Klubów uznali, że widocznie sami lepiej wiedzą co 
potrzebne jest działkowcom i projektów swoich ze społeczeństwem nie 
konsultowali. 

Wiele wątpliwości w niektórych projektach budzi sposób zarządzania 
ogrodami, które powinny być obiektami użyteczności publicznej, pełnić funkcję 
edukacyjną, szczególnie dla szkół i przedszkoli, a działki powinny być dostępne 
dla tych ludzi, których nie stać na wykup ziemi. 

Mamy wrażenie, że niektóre projekty ustaw zostały stworzone li tylko dla 
ludzi bogatych i uderzają w działkowców, których nie stać na wykupienie ziemi. 

Jeden z głosów w dyskusji w Polsce słusznie przywołuje fragment wiersza 
naszej noblistki - Wisławy Szymborskiej, która stwierdza, że: „Nic dwa razy się 
nie zdarza" - a jednak w polskim Sejmie się zdarzyło, bo na przykład projekt 
Polski Solidarnej z bardzo niewielkimi poprawkami jest praktycznie taki sam, jak 
przedkładany Wysokiej Izbie w 2009 r. 

Niepokoi nas - działkowców jeszcze niezłożony do laski marszałkowskiej, 
ale już w zarysie znany Projekt Ustawy o ROD posła Sudeckiego z PO. Uważamy, 
że autor tego projektu wraz ze swoim zespołem nie uwzględnił tego, co 
najważniejsze w idei ogrodnictwa działkowego, mianowicie ochrony własności 



działkowców i ogrodów. Projekt PO zawiera niebezpieczne dla użytkowników 
działek zapisy, które mogą rozprawić się z całą społecznością ogrodową. 
Zastanawia nas również i to, dlaczego posłom PO tak bardzo zależy, aby 
zniszczyć 120 letni dorobek ogrodnictwa w Polsce? 

Mamy poważne obawy, że projekt PO może przyczynić się do 
zdestabilizowania sytuacji ogrodów i nadania kierunku na likwidację tej formy 
świadczenia socjalnego dla ludzi o najniższych dochodach - ludzi, którzy nie 
będą szukać lepszego, godniejszego życia za granicą, bo mają już swoje słuszne 
lata, a często i choroby. 

Raz jeszcze zwracamy uwagę na fakt, że kolejne partie tworząc prawo o 
rodzinnych ogrodach działkowych nie konsultują jego treści z działkowcami, 
uważając, że władza wie lepiej, zawsze ma rację i jest nieomylna. W myśl tej 
idei zdecydowana większość działkowców musi zostać poskromionych poprzez 
zniesienie demokracji w ogrodach i podporządkowanie ich właścicielom 
gruntów, czyli państwu i gminom. Nie odpowiada nam nacjonalizacja i 
komunalizacja infrastruktury ogrodowej oraz likwidacja samorządnej 
organizacji działkowej. Uważamy, że próba zawłaszczenia przez organy państwa 
majątku PZD wypracowanego przez lata pracy i ponoszone nakłady na 
infrastrukturę nie jest dowodem państwa prawa. 

Należy przypomnieć, że za czasów okupacji hitlerowskiej, jak i w czasach 
totalitarnego systemu politycznego, jakim był komunizm nie likwidowano 
ogrodów działkowych, a wręcz w okresie realnego socjalizmu nawet 
następował ich rozwój. 

Oparcie konstrukcji nowej ustawy o ogrodach działkowych na 
propozycjach PO i SP nie będzie przejawem rozwoju inicjatywy społecznej, a jej 
ostatecznym stłamszeniem. Czarę goryczy dolał do tego Trybunał 
Konstytucyjny, który swoim wyrokiem pozbawił działkowców ochrony prawnej, 
a nad ogrodami zawisła groźba likwidacji. 

Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego 
dziedziną życia społecznego, przyczyniając się do zaspokojenia socjalnych, 
wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z 
dziećmi, emerytów, ludzi biednych i bezrobotnych uznajemy za konieczne 
istnienie dalszego rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, jako stałych 
elementów infrastruktury miast i gmin. Powyższe cele może spełnić jedynie 
OBYWATELSKI PROJEKT USTAWY O ROD. 

Projekt ten uwzględnia w całości uwagi Trybunału Konstytucyjnego, 
gwarantuje zachowanie prawa do działki i prawa do majątku na działce, pełną 
swobodę zrzeszania, odszkodowania i działkę zamienną przy likwidacji ogrodu. 
Projekt jeśli dokonuje zmian, to w sposób ewolucyjny, a nie jak inne projekty 
rewolucyjnie. 



Mamy nadzieję, że Pani Marszałek Sejmu RP oraz Parlamentarzyści 
uszanujecie naszą - działkowców wolę i uchwalicie dobre prawo, które będzie 
chronić ogrody i działkowców, gdzie wszystkie zapisy tego prawa lub 
zdecydowana ich większość będą pochodziły z OBYWATELSKIEGO PROJEKTU 
USTAWY. Ufamy, że Parlament podczas uchwalania nowej Ustawy będzie 
kierował się starą, ale uniwersalną maksymą: „Miasta budują ogrody, 
stowarzyszenia je administrują, a państwo ochrania". 

Z upoważnienia Zebrania 
Zarząd ROD „Grządka 
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