
Stanowisko Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Star" w Starachowicach 
w sprawie obywatelskiego projektu Ustawy o ROD 

Z początkiem listopada światło dzienne ujrzał obywatelski projekt Ustawy 
0 Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Napisany przez praktyków i ludzi znających specyfikę 
tej materii, wychodzi naprzeciw zarówno oczekiwaniom ponad milionowej społeczności 
działkowców, jak i wskazówkom co do kierunku reform zawartych w uzasadnieniu do 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Czytając projekt odnosi się wrażenie spójności 
1 kompleksowości regulacji. Zawarte zostało w nim wszystko, czego działkowcy oczekiwali. 
Uregulowano pozycję użytkowników działek, zabezpieczono tytuły prawne do gruntów oraz 
tytuły indywidualnych działkowców do swoich działek. Zachowano także organizację 
zrzeszającą działkowców, przekształcając PZD w ogólnopolskie stowarzyszenie. 

Zwłaszcza to ostatnie wydaje się nam, zwykłym, działkowcom, bardzo ważne. Cóż 
bowiem będziemy mogli zrobić, jeżeli każdy ogród zostanie pozostawiony sam sobie? 
Nadrzędne jednostki organizacyjne od początku istnienia ROD pomagają w ich prawidłowym 
prowadzeniu, reprezentują ich interesy i przede wszystkim - bronią ich praw. Razem 
tworzymy największą i najsilniejszą samorządną organizację w naszym kraju i jako taka 
jesteśmy traktowani jak równorzędny partner do rozmów z samorządami i partiami 
politycznymi. Gdyby tej organizacji zabrakło - obawiamy się. że to, o co dbamy i walczymy 
już od tylu lat - szybko zniknie. Zwłaszcza, że osób nam nieprzychylnych nie brakuje. 

Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim twórcom 
obywatelskiego projektu Ustawy o ROD. Po lipcowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
pojawiła się dla nas ponownie nadzieja, że uda się zachować rodzimie ogrody działkowe dla 
nas i dla przyszłych pokoleń. Dobre i życiowe uregulowanie tej dziedziny życia pozwoli 
pogodzić środowiska o odmiennych interesach, zabezpieczy funkcjonowanie ogrodów, 
ochroni indywidualną własność działkowców, ale także uciszy zarzuty o hamowaniu rozwoju 
miast czy nowych inwestycji. Cieszymy się. że twórcy projektu stworzyli przepisy 
pozwalające mieć nadzieję na kompromis i wierzymy, że ROD pozostaną na mapach miast 
jako piękne wyspy zieleni i kwiatów. 

Zarząd ROD 

(lisia podpisów w załączeniu) 
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