
Stanowisko Działkowców ROD „Narcyz" w Kielcach 
zebranych na nadzwyczajnym walnym zebraniu w dniu 19 stycznia 2013 r. 
w sprawie projektów partii politycznych odnoszących się do ogrodnictwa 
działkowego oraz obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 

działkowych 

Po zapoznaniu się ze złożonym projektem Solidarnej Polski oraz wypracowanymi 
założeniami do projektu Platformy Obywatelskiej stwierdzić musimy z oburzeniem, 
iż propozycje te z pewnością nie są przygotowane z myślą o zagwarantowaniu naszych 
praw i majątku na użytkowanych działkach. 

Do wniosku takiego prowadzi nas m.in. rozróżnienie działkowców na dwie 
kategorie, próba zwiększenia działek do 1500 m2 jako niewątpliwe zamierzenie pod 
zastąpienie dotychczasowej roli ROD funkcją osiedli mieszkaniowych, nierealne zapisy 
w zakresie funkcjonowania ogrodów działkowych na co dzień. Tak przygotowane 
rozwiązania Solidarnej Polski, zamiast bronić praw działkowców, dążą do uwolnienia 
terenów ogrodów - brak jasnych i szczegółowych przepisów w zakresie ewentualnej 
likwidacji ROD. 

W zbliżonym niestety tonie ocenić musimy założenia Platformy Obywatelskiej. 
Począwszy od wygaśnięcia tytułów prawnych do terenów ogrodów, czasowych umów 
dzierżawy, radykalnego podniesienia kosztów użytkowanej działki, a na niemal swobodnej 
możliwości likwidacji ROD skończywszy, uznać musimy te propozycje jako nie mające 
wiele wspólnego z wcześniejszymi zapewnieniami o pełnym poszanowaniu działkowców 
i docenieniu roli ogrodów dla społeczeństwa. 

Skuteczną odpowiedzią na powyższe wydaje się być jedynie obywatelska inicjatywa 
ustawodawcza wypływająca ze środowiska najbardziej zainteresowanego dobrymi 
zapisami - polskich działkowców. 

Projekt, który odmiennie od powyższych zachowuje fundament pewności dalszego 
istnienia ogrodów a mianowicie tytuły prawne do gruntu oraz zapewnia zachowanie 
i kontynuację słusznie nabytych praw i wypracowanego na przestrzeni minionych lat 
majątku działkowego. 

Zachowanie funkcji ROD, jasne i szczegółowe zapisy w odniesieniu 
do potencjalnych likwidacji ogrodów oraz pełna gwarancja przynależnych nam dotychczas 
praw to najlepsza odpowiedź na coraz to większy niepokój działkowców o swoje działki. 

Powyższe zapisy poparło już ponad 500 tysięcy obywateli, w tym ogromna grupa 
samych użytkowników działek. Jest to wyraźny dowód pełnej aprobaty dla obywatelskiej 
inicjatywy i zawartych w niej rozwiązań. 

Opracowany w naszym środowisku projekt zapewnia także dalsze funkcjonowanie 
struktur, co w obecnych czasach jest jedyną możliwością silnej i widocznej reprezentacji 
oraz możliwości przeciwstawienia się wrogim środowiskom, nastawionym jedynie 
na spieniężenie i zabudowanie gruntów polskich ogrodów działkowych. 

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich posłów i senatorów 
województwa świętokrzyskiego jak i na terenie całego kraju o poparcie obywatelskiego 
projektu ustawy o ROD i zabezpieczenie tym samym ponad 115 - letniego dorobku 
ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Działkowcy z ROD „Narcyz" w Kielcach 
(lista podpisów w załączeniu) 



Lista podpisów 
użytkowników działek w ROD „Narcyz" w Kielcach 

pod Stanowiskiem z dnia 19.01.2013 r. w sprawie projektów partii politycznych 
odnoszących się do ogrodnictwa działkowego oraz obywatelskiego projektu ustawy o 

rodzinnych ogrodach działkowych 

L.p. 
Nazwisko i Imię Numer działki Podpis 
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