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My działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu skierniewickiego 
uczestniczący w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Informacyjnym w dniu 26 stycznia 2013 r., 
po szczegółowym zapoznaniu się z Obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych wyrażamy dla tego projektu pełne poparcie. 

Propozycje zawarte w obywatelskim projekcie ustawy o ROD uwzględniają wszystkie 
wytyczne zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 

Jednym z bardzo ważnych rozwiązań, jest wprowadzenie pełnej swobody zrzeszania się, 
dające działkowcom i ogrodom w tym zakresie prawo do podejmowania samodzielnych decyzji. 

Obywatelski projekt ustawy o ROD chroni prawo działkowców do działki i własności 
zarówno altan i nasadzeń, jak również zapewnia zwolnienia podatkowe. 

Dziękujemy Pani Marszałek za decyzję o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu 
Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Wierzymy, że 
projekt Obywatelski o ROD zyska duże poparcie społeczne i będzie pozytywnie rozpatrzony 
przez Sejm oraz Senat RP. 

My działkowcy zebrani 26 stycznia 2013 r. na Otwartym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu 
Informacyjnym powiatu skierniewickiego sprzeciwiamy się kategorycznie propozycji do ustawy 
opracowanej przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem Stanisława 
Huskowskiego, z której treści wynika likwidacja pozarządowej organizacji działkowców i 
przejęciu jej majątku przez gminy lub państwo. Nie do przyjęcia jest także, przejęcie 
zarządzania ogrodami bezpośrednio przez właściciela terenu lub narzucanie działkowcom 
zarządcy, jak też konieczność przebudowy altany w ciągu 10 lat. 

Propozycja posłów PO to pozbawienie działkowców praw nabytych, niewspółmierne 
obciążenia finansowe ludzi o niskich dochodach, dla których działka jest ważna pomocą 
ekonomiczną i inne rozwiązania, które zmierzają do rozbicia ruchu ogrodnictwa i likwidacji 
ogrodów. 

Niepokoi nas zatem fakt, że zmuszeni bylibyśmy do likwidacji tego co przez pokolenia 
budowano, to jest do rozbiórki altan i zastąpienie ich „wozami Drzymały". Zgodnie z 
konstytucją RP przepisy nie mogą działać wstecz, dlatego też należy zaakceptować prawnie 
zastany stan na dzień wejścia w życie nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 



Nie akceptujemy również projektu skierowanego do Sejmu RP przez posła Andrzeja Derę w 
imieniu Solidarnej Polski. Projekt ten nie rozwiązuje problemów wskazanych w wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. Treść projektu wykazuje brak znajomości wieloletniej tradycji i 
wypracowanych rozwiązań w naszym ogrodnictwie. 

Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że ustawodawca w nowych 
uregulowaniach prawnych winien zapewnić ochronę prawna działkowców. 

Tę ochronę prawną, o której mówiTK gwarantuje obywatelski projekt ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. Projekt ten spełnia oczekiwania działkowców i daje gwarancję na 
niezakłócony rozwój ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. 

Wobec powyższego w pełni popieramy rozwiązania przyjęte w Obywatelskim Projekcie 
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Zwracamy się z apelem do Pani Marszałek i Posłów Rzeczypospolitej Polskiej o poparcie w 
uchwalenie przyjętego projektu Obywatelskiego o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem 

W imieniu działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu 
skierniewickiego 

1. Helena Wojna - Prezes ROD „Konwałia" Mokra Prawa .. 

2. Stanisław Kotynia - Prezes ROD im F. Kotowskiego Skierniewice 

3. Józefa Wrzodak - Prezes ROD „ Pieczarka" Skierniewice J . C1 L % r A d ( 

4. Ignacy Strączyński - Prezes ROD im. M. Konopnickiej Skierniewice 

5. Janusz Matuszewski - Prezes ROD im. M. Kopernika Skierniewice . 

6. Halina Kapelusz - Prezes ROD im. W. Reymonta Skierniewice 
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w sprawie nowelizacji ustawy o " 

ROD. Dostało się zwłaszcza pro-

jektowi PO. 

- Jest dla nas nie do przyję-

cia '-' mówił Stanisław Kotynia, 

gospodarz spotkania. 

Działkowcy wskazują, że 

rozwiązania proponowane przez 

partię rządzącą oznaczają dla nich 

m.in. konieczność rozbiórki al-

tan ogrodowych-, zaś samo prawo 

użytkowania działek uzależniają 

od,„łaski" właściciela, czyli sa-

morządu. 

Efektem Nadzwyczajnego 

Otwartego Walnego Zebrania In-

formacyjnego było też wystosowa-

nie wniosku do marszałków sejmu ' 

i senatu w sprawie obywatelskiego 

projektu ustawy. 

Tekst i fot Marcin Niklewicz 

Pełna wersja tekstu na stronie 

www.eglos.pl 

Przedstawiciele wszystkich skierniewickich Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych jednoghśnie uchwalili wniosek, który zostanie przekazany 
marszałkom sejmu i senatu. 

1897 rok - w Grudziądzu dr Jan Jalkowski zakłada pierwsze ogródki działkowe 

2005 rok - Sejm przyjmuje ustawę o Rodzinnych Ogródkach Działkowych 

• autorstwa SLD 

2008 rok- projekt nowej ustawy o ROD składa poseł Andrzej Dera (wtedy PiS); 

projekt zakłada m.in. łftwidacj? Polskiego Związku Działkowców 

2010 rok - Lech Gardocki, ówczesny prezes Sądu Najwyższego, zaskarża 

ustawę o ROD do Trybunatu Konstytucyjnego 

11 lipca 2012 roku - wyrok TK uznaje za niezgodne z Konstytucją 24 z 50 
artykułów ustawy o ROD; zakwestionowano m.in. zapisy o PZD jako jedynej 
organizacji zrzeszającej działkowców, pozostawienie mu do wyłącznej dys-
pozycji podziału gruntów na dziatki oraz przyznający związkowi prawo do 
ustanowienia na rzecz swoich członków prawa bezpłatnego, bezterminowego 
użytkowania dziatki 

styczeń 2014 roku-termin na poprawienie ustawy 

Dziatkowcy walczą o swoje 
Już ponad 600 tys. podpisów udało się zebrać pod społecznym 
projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zostało 
jeszcze kilka dni - do 5 lutego projekt wraz z podpisami 
trafić do sejmu. - Politycy sprawiają wrażenie, jakby nie 
sowal ich ten problem - tłumaczą swoją inicjatywę działkowcy. 
- A dla nas to zbyt ważne - brak nowej ustawy może oznaczać 
utratę działek, w które włożyliśmy wiele serca i pracy. 

Tzw. rodzinne ogródki dział-

kowe to w całej Polsce prawie mi-

lion działek o łącznej powierzch-

ni ponad 40 tys. ha' Wypoczywa 

na nich prawie 4 min Polaków. 

Wszyscy działkowcy zrzeszeni są 

w Polskim Związku Działkowców. 

I właśnie ta organizacja wydaje 

się celem przeciwników ustawy o 

ROD w dotychczasowym kształ-

cie. 

W lipcu ubr.r. Trybunał Kon-

stytucyjny wydał wyrok w sprawie 

Ustawy .o Rodzinnych! Ogródkach 

Działkowych. Sędziowie zakwe-

stionowali aż 24 z 5 Q artykułów 

ustawy (z 38 merytorycznych, ar-

tykuły 39-50 obejmują tylko prze-

pisy przejściowe i końcowe - red.). 

„Zdruzgotanie" ustawy przez TK 

w praktyce oznacza konieczność 

napisania jej od nowa i... koniec 

Polskiego Związku Działkowców. 

„Z wejściem w życie wyroku PZD 

traci podstawę swego istnienia" 

powiedział Andrzej Rzepliński, 

prezes Trybunału. 

TK zakwestionował więk-

szość przywilejów, jakie ustawa 

dawała PZD. Na poprawienie 

czekają m.in. zapisy o rnónopo-

lu jednego związku oraz prawie 

do bezterminowego, bezpłatnego 

użytkowania działki. Parlamenta-

rzyści mieli na to 18 miesięcy. Z 

jednym wyjątkiem - zakwestio-

nowany przez TK art. 10 ustawy 

przestał obowiązywać po ogłosze-

niu wyroku w Dzienniku Ustaw 

A właśnie uchylenie tego zapisu 

może przysporzyć działkowcom 

najwięcej zmartwień - ponieważ 

nakazywał on Skarbowi Państwa 

oraz samorządom przekazywanie 

w nieodpłatne użytkowanie PZD 

gruntów, które w planach zago-

spodarowania przestrzennego są 

przeznaczone pod ogródki, dział-

kowe. To może być zagrożenie 

- zwłaszcza w dużych miastach, 

gdzie ogródki mieszczą się w 

atrakcyjnej okolicy. 

W Skierniewicach istnie-

je sześć RÓD-ów (największy, 

„Konwalia" leży na terenie gminy 

Skierniewice). Łącznie obejmują 

prawie 1700 działek na powierzch-

ni kilkudziesięciu hektarów. Nic 

dziwnego, że skierniewiccy dział-

kowcy aktywnie włączyli się w 

akcję zbierania podpisów pod 

obywatelskim projektem ustawy 

o ROD. 

- Zbieramy je cały czas, na 

terenie działek, ale nie tylko — 

mówi Helena Wojna, prezes ROD 

.Konwalia". - Ludzie chętnie się 

podpisują, nie tylko działkowcy. 

W minioną sobotę (26.01) na 

terenie ROD im. F. Kotowskiego 

przy ul. Strobowskiej przedstawi-

ciele wszystkich skierniewickich 

ogodów działkowych zebrali się na 

spotkaniu informacyjnym. Szcze-

gółowo projekt ustawy omówił 

Andrzej Marek Skup z Komitetu 

Inicjatywy Ustawodawczej „Tak 

dla ogrodów". Oprócz omówienia 

promowanego przez działkowców 

projektu, poruszono też poczyna-

nia ugrupowań parlamentarnych 

http://www.eglos.pl

