
Stanowisko 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„Za Gajem" w Wójtowie 

podjęte na walnym zebraniu sprawozdawczym 

w dniu 27.02.2013 r. 

w sprawie: poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD. 

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Dzia łkowego „Za G a j e m " w Wój towie 

podczas corocznego walnego zebrania sprawozdawczego zostali zapoznani z obecną 

sytuacją dz ia łkowców, ogrodów i Związku. Dokonali także oceny swojego udziału 

w akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. 

Analiza ww. zagadnień połączona z zapoznaniem nas z pozostałymi 

propozycjami zaproponowanymi przez kluby par lamentarne (PO, SLD, SP) 

przyczyniła się do wystosowania niniejszego stanowiska. 

Jako czynni uczestnicy akcji polegającej na promocj i i zbieraniu podpisów pod 

obywatelskim projektem ustawy o R O D postanowil iśmy wys tosować s tanowisko 

w sprawie poparcia dla tego projektu. Naszym zdaniem jest to j edyna z propozycji , 

która zgodna jest z oczekiwaniami nas samych. Nikt lepiej niż my nie zna tych 

zagadnień i przede wszys tk im na co dzień korzystamy z posiadanych działek. 

Obywatelski projekt ustawy pozwala nam na zachowanie dotychczasowych 

przywilejów przy j ednoczesnym zastosowaniem wytycznych Trybunału 

Konstytucyjnego. Dla nas najważnie jsze jest prawo do gruntu, na którym leży nasz 

ogród. Bez umów wieczystego użytkowania stracimy jakiekolwiek prawo do 

użytkowania tego terenu. Nasz ogród leży w miejscowości Wój towo. która podlega 

pod gminę Barczewo. Na razie nikt nie był zainteresowany terenami naszego ogrodu, 

ale przy utracie prawa wieczystego użytkowania nie wiemy jak do sprawy podejdą 

władze gminy. Obawiamy się, że opłaty za użytkowanie tego gruntu mogą wzrosnąć w 

znaczny sposób, co spowoduje , że nie wszystkich naszych dz ia łkowców będzie stan na 

uiszczanie ich wszystkich. Brak stabilności i pewności długotrwałego istnienia ogrodu, 

spowoduje , że cześć osób może zaprzestać nowych inwestycji i modernizacj i swoich 

działek co może przyczynić się do pogorszenia ogólnego wizerunku naszego ogrodu. 



Teraz o części wspólne dbamy wszyscy, mamy Zarząd, który w naszym imieniu 

za jmuje się wszystkimi sprawami organizacyjnymi, a co będzie jeśli nasz ogród 

przejdzie pod gminę. Teraz nasz Zarząd działa społecznie, ale pracownicy gminy na 

pewno nie pode jmą się tej pracy non profit. Trzeba będzie zatrudnić profesjonalnych 

zarządców, co na pewno poniesie za sobą kolejne koszty. 

Nie chcemy drastycznych zmian, a obywatelski projekt ustawy zapewnia nam 

możliwość spokojnego przekształcenia się naszej organizacji . Daje też wolną wolę 

przy wyborze czy chcemy pozostać w ogólnopolskiej organizacji czy tworzyć swoje 

oddzielne s towarzyszenie. Uważamy także rozwiązanie za rozsądne i zgodne 

z oczekiwaniami szerokiej rzeszy dzia łkowców. 

Obywatelski projekt ustawy o R O D poparło ponad 924 tysiące dzia łkowców 

w tym wielu z naszego ogrodu, dlatego uważamy, że powinien on zostać przyjęty 

przez Sejm RP, ponieważ nie ma obecnie lepszego rozwiązania. Żadna z pozostałych 

propozycji nie została tak szeroko konsul towana z naszym społeczeństwem i nie 

porusza tematu tak dokładnie i szeroko. Skoro sami działkowcy opracowali 

propozycje dotyczące ich przyszłości, należy j e uwzględnić. Pokażmy całej Europie 

i światu, że w Polsce głos obywateli jest ważny a pańs two polskie liczy się z ich 

opinią. 

W imieniu 

dz ia łkowców z R O D „Za G a j e m " w Wój towie 

Prezes Eugeniusz Słowikowski 

Do wiadomości : 

1. Marszałek Sejmu 

2. Kluby Par lamentarne 

3. Posłowie z Warmii i Mazur 

4. Kra jowa Rada PZD 

5. Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie 


