
S t a n o w i s k o 

działkowców z ROD im. „Powstańców Wielkopolski" w Szczecinie 

z dnia 19.01.2013 

w sprawie zagrożenia dla bytu działkowców oraz dla rodzinnych ogrodów działkowych 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku w sprawie niekonstytucyjności 24 

artykułów ustawy o ROD spowodował sytuację, że jeżeli minie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku i w 

tym czasie nie zostanie przyjęta nowa ustawa lub znowelizowana ustawa istniejąca, nastąpi 

automatyczne wygaszenie praw PZD, a tym samym działkowców do użytkowanych przez nich działek 

oraz dalsze konsekwencje związane z wyrokiem, a określone w uzasadnieniu do wyroku. Czas mija. 

Pomysłów na rozwiązanie rodzi się coraz więcej, ale niektóre z nich są albo nieprzydatne jak np. projekt 

Solidarnej Polski lub pomysły zgłoszone w programie zespołu posła S. Huskowskiego pracującego nad 

projektem dotyczącym ustawy z ramienia Platformy Obywatelskiej. Jest również zgłoszony obywatelski 

projekt ustawy o ROD, który kompleksowo stara się rozwiązać zakwestionowane przepisy ustawy oraz 

spełnić wymagania Trybunału Konstytucyjnego w tym również umocnienia pozycji samego działkowca 

w stosunku do każdej organizacji prowadzącej ogród. 

Projekt obywatelski w ocenie naszej jest najbardziej trafnym rozwiązaniem, który zakłada 

ewolucyjne przejście w nową formę ustroju ogrodnictwa działkowego w Polsce. Daje możliwość 

swobody zrzeszania się zachowując to co dobre z poprzedniej ustawy, a co nie zostało zakwestionowane 

przez Trybunał Konstytucyjny. Niepokój musi budzić projekt zarysowany przez Platformę Obywatelską 

gdyż w konsekwencji jego zrealizowania nastąpiłaby powolna ale nie uchronna likwidacja ogrodów 

działkowych, a tym samym również uprawnień każdego z nas. Patrzenie na problem przez pryzmat 

ogrodów aglomeracji warszawskiej czy innych dużych miast jest niekorzystne gdyż zapisy przyszłej 

ustawy w wydaniu proponowanym przez PO stworzą identyczne warunki dla każdego ogrodu w 

przyszłości. 

Wygaszenie praw do gruntów dla PZD i jego likwidacja spowoduje lawinowy rozkład ogrodów 

zanim zdążą się działkowcy zreformować. 

Uważamy, że każda rewolucyjna zmiana, a których doświadczenia znamy z nie tak dawnej 

historii naszego Kraju prowadzą do nieobliczalnych strat które później trudno odrobić. 

Zwracamy się wiec do najwyższych czynników państwa polskiego oraz najwyższych władz 

Platformy Obywatelskiej o zrewidowanie nakreślonego programu przyszłego ustroju ogrodów 

działkowych gdyż jest on najbardziej radykalnym ze wszystkich dotychczas proponowanych zmian. 

Nie można dopuścić do totalnego załatwienia ogrodów działkowych jednym projektem, którego 

celem jest wcześniejsze czy późniejsze zlikwidowanie ogrodów działkowych. 



W żadnym kraju cywilizowanym nie proponuje się takich drastycznych zmian, które mogą być 

przyczyną krzywdy poszczególnej rodziny każdego działkowca ale również przyczyną pogrzebania 

dorobku 115 lat wszystkich pokoleń działkowców w Polsce. 

Kierujemy nasze stanowisko do Prezydenta RP, Premiera Rządu RP, Marszałka Sejmu, 

wszystkich klubów poselskich i Krajowej Rady PZD. 

Uczestnicy zebrania informacyjnego. 
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