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STANOWISKO 
ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „ZALESIE" W LĘDZINACH 
K/OPOLA W SPRAWIE POPARCIA OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O 
R.O.D. 

W dniu 2 luty 2013r. na nadzwyczajnym zebraniu informacyjnym , 
członkowie naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego po zapoznaniu się z 
nowoopracowanym przez PZD projektu ustawy o ROD, wyrażają całkowite 
poparcie dla tego związkowego - obywatelskiego projektu i skierowania go do 
Pani Marszałek Sejmu RP z pełną akceptacją wyrażamy wolę wielu tysięcy 
rodzin działkowych i obywateli, którzy złożyli swoje podpisy poparcia w ilości 
ponad 920 tysięcy na listach promujących ten projekt. 

Jest to projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stanowiący 
jedyną alternatywę na zachowanie praw do gruntów oraz nabytych praw 
działkowców. 

Aby zachować ponad 100 - letnie tradycje ruchu działkowego i 
zabezpieczyć dalsze funkcjonowanie ogrodów działkowych - istnieje potrzeba 
dalszego bycia Polskiego Związku Działkowców oraz jego transformację w 
stowarzyszenie ogrodowe. 

W Polsce działa wiele krajowych związków związanych z rolnictwem, które 
reprezentują swoich członków nie tylko w Polsce ale też na szczeblu Unii 
Europejskiej i nikomu jak na razie nie przeszkadzają. 
Nasz Związek współpracuje z Między Narodowym Ruchem Ogrodnictwa w 
zakresie upowszechniania technik i metod uprawy i zbioru warzyw i owoców 
jako jedyne ekologicznie uprawiane na ogrodach działkowych. 
Polski Związek Działkowców nie tylko reprezentuje i chroni interesy 
działkowców lecz także prowadzi wszelkie działania na rzecz wzrostu 
usprawnienia pracy działkowców, organizuje szkolenia w zakresie 
wykorzystania zasobów uprawy roślin i sadownictwa, organizuje również 
pokazy uprawy i cięcia drzew owocowych co jest nieodzownym elementem w 
pracy każdego działkowicza. 



Bez technicznej pomocy i nadzoru, na terenie działek zapanowałby chaos i 
samowola nie do opanowania. Dlatego nie możemy dopuścić do tego, aby 
władze sądowe, ustawodawcze i państwowe zdelegalizowały tak wielki i 
cieszący się poparciem prawie całego społeczeństwa ruch działkowy kierowany 
przez organizację pożytku społecznego. 
Zwracamy się do Pani Marszałek oraz do najwyższych władz państwowych o 
przyjęcie i poparcie dla projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
przygotowanego z udziałem działkowców w interesie społecznym i dla dobra 
polskich rodzin działkowych. Projekt ten opracowany został zgodnie z 
wytycznymi Trybunału Konstytucyjnego i jednocześnie zapewnia przetrwanie 
działania ogrodów działkowych. 
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