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dot. Poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogródkach 
działkowych. 

W dniu 9 stycznia 2013 roku odbyło się posiedzenie Zarządu , Komisji Rewizyjnej 
oraz Komisji Rozjemczej ROD im. „Tysiąclecia" w Częstochowie. Zapoznano się z 
obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz projektami ustaw 
Solidarnej Polski, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Platformy Obywatelskiej. 

W wyniku dyskusji nad przedstawionymi projektami przyjęliśmy następujące 
stanowisko w powyższej sprawie : 

Członkowie Zarządu,Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej ROD im. 
„Tysiąclecia" w Częstochowie popierają w pełni obywatelską inicjatywę ustawodawczą. 
Uważamy, że słusznym, było opracowanie przez środowisko działkowiczów 
obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD złożonego w Sejmie w dniu 12.10. 2012 r 
ponieważ tylko sami działkowcy mogli opracować w pełni spójne regulacje dające 
gwarancję dalszego funkcjonowania blisko 5 tysięcy ogrodów w naszym kraju. 

Wg naszej oceny propozycja projektu Ustawy opracowanej przez Solidarną Polskę 
jest szczególnie groźna, bo oderwana od rzeczywistości i nierealna w praktyce. Pan poseł 
Dera , jeden z jej autorów jest wyjątkowo wrogo nastawiony do działkowców, ale sam nie 
respektuje obowiązujących Ustaw. Całkowicie zdumiewająca i oburzająca jest koncepcja 
nacjonalizacji majątku PZD - dorobku ponad miliona działkowców wypracowanego na 
przestrzeni kilkudziesięciu lat. 

Również projekt SLD nie może być wyznacznikiem kierunku w jakim powinna iść 
droga legislacyjna. 

Projekt PO w naszym przekonaniu także jest zagrożeniem dla działkowców, bo 
postuluje ograbienie w majestacie prawa miliona polskich rodzin i masową likwidację 
ogrodów. Czy partia rządząca, po 6 latach u władzy chce odebrać obywatelom prawa nabyte 
i pogwałcić zasadę, że „prawo nie działa wstecz"?. Projekt PO przeczy dotychczasowym 
deklaracjom, że PO nie da zrobić działkowcom krzywdy!. 

Jesteśmy przekonani, że jedynie obywatelski projekt ustawy o ROD uwzględnia w 
pełni zarówno stronę merytoryczną zagadnienia , jak i prawną oraz zasady techniki 
legislacyjnej Ustawy, czego nie można powiedzieć o wymienionych projektach ugrupowań 
politycznych. 



Zdajemy sobie sprawę, że przez ponad 100 lat działalności ogrodów działkowych 
zmieniły się uwarunkowania prawne i polityczne, muszą się więc zmienić również akty 
prawne regulujące stosunki i uwarunkowania funkcjonowania ogrodów . Nie oznacza to 
jednak wyrzucenia wszystkich dotychczasowych rozwiązań !. 

Prawie wszystkie środowiska polityczne i rządowe zgodne są co do tego, Ze ogrody 
działkowe działają sprawnie, spełniają oczekiwania społeczne, pełnią funkcję pomocy 
socjalnej gmin i miast. Ogrody zapewniają bez nakładów ze strony władz istnienie 
znaczących terenów zielonych, przyjazne środowisko życia obywateli, warunki 
prozdrowotne j rekreacyjne, uzupełniają bazę żywnościową o produkty własnej uprawy, 
wzbogacają wiedzę o ochronie przyrody i jej estetycznym utrzymaniu. Szkoda, że tego nie 
zamierzają uwzględniać w projektach swoich ustaw. 

A zatem projekt obywatelski ustawy w sferze merytorycznej spełnia oczekiwania 
społeczne, uwzględnia jednocześnie zmiany odpowiadające obecnym czasom, a ujęte w 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 r. 

Obywatelski projekt ustawy stabilizuje różnorodność poglądów na tematy ogrodów 
działkowych i wskazuje co w idei istnienia jest najważniejsze. 

Również co do strony prawnej i zasad techniki legislacyjnej obywatelski projekt 
ustawy ~ naszym zdaniem jest zredagowany dobrze .Tak oceniają prawnicy którzy są 
również wśród naszych działkowców. 

Podsumowując naszą dyskusję na posiedzeniu Zarządu ROD im „Tysiąclecia" w 
Częstochowie, jego członkowie uważają, że projekt obywatelski samych zainteresowanych 
tą tematyką czyli działkowców powinien być podstawą do oceny innych projektów 
zgłaszanych do Sejmu Rzeczpospolitej. 

Tylko nasz projekt ustawy o ROD jest zgodny z Konstytucją RP i uwzględnia 
wymogi Trybunału Konstytucyjnego. 
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