
STANOWISKO CZŁONKÓW ROD „ZIELONA DOLINA" W MASŁOWIE 
W SPRAWIE OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O ROD 

ORAZ PROJEKTÓW SKŁADANYCH PRZEZ PARTIE POLITYCZNE 

Na nadzwyczajnym walnym zebraniu w dniu 19 stycznia 2013r. zapoznaliśmy się 
z propozycjami przepisów w zakresie ogrodnictwa działkowego - inicjatywą obywatelską oraz 
projektami i założeniami partii politycznych: Solidarnej Polski, Platformy Obywatelskiej oraz 
SLD. 

Bardzo trudno jest nam ukryć niepokój i obawę o przyszłość rodzinnych ogrodów 
działkowych. Każdy z nas poświęcił działce dużą część życia, inwestując jednocześnie niemałe 
pieniądze i nakład pracy. Każdy z nas także w dobrej wierze i w świetle prawa, na podstawie aktu 
notarialnego bądź decyzji administracyjnej, nabył prawo do użytkowania gruntu. Teraz, czytając 
propozycje partii politycznych, czujemy, że nasza własność i możliwość dalszego cieszenia się 
pasją jest zagrożona. Do czego mogą bowiem doprowadzić regulacje nie dające żadnej realnej 
ochrony przez masową likwidacją ROD, uzależniające ich istnienie od zapisów w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, radykalne podniesienie opłat za możliwość 
użytkowania gruntu czy pozostawienie kwestii decyzyjnych w zakresie ogrodów w gestii rad 
gmin? Odpowiedź nasuwa się jedna - jest to prosta droga do usunięcia ROD z mapy polskich 
miast. Dodatkowo politycy mają zamiary zlikwidowania Związku, przy wyraźnej niechęci 
do tworzenia jakichkolwiek struktur zrzeszających działkowców. Silna organizacja społeczna, 
zrzeszająca ponad milion obywateli jest bowiem bardzo niewygodnym, gdyż niezwykle 
poważnym partnerem do rozmów. Jej rozbicie natomiast oznacza możliwość łatwego poradzenia 
sobie z każdym z ogrodów osobno. Ewenementem w skali Europy jest chyba odgórne działanie 
zmierzające do likwidacji dobrowolnej, samorządnej organizacji społecznej. Nie możemy się na 
to zgodzić! 

Na szczęście środowisko działkowców także złożyło swój projekt. Jak można się tego 
spodziewać, ma on na celu przede wszystkim zabezpieczenie funkcjonowania już istniejących 
ogrodów, zachowanie ciągłości PZD a co za tym idzie - zachowanie tytułów prawnych 
do gruntów oraz ochronę słusznie nabytych praw i indywidualnej własności działkowców. 
Przewiduje dalsze istnienie struktur organizacyjnych, a więc dalsze zjednoczenie użytkowników 
działek w silnej, mającej duże poparcie społeczne organizacji. Pod inicjatywą ustawodawczą 
zebrano już ponad 500 tysięcy podpisów poparcia, także wśród polityków partii z reguły nam 
nieprzychylnych. Jest to dobry znak na przyszłość, który pozwala mieć nadzieję, że idea 
ogrodnictwa działkowego w Polsce nie zostanie zaprzepaszczona. Nie wyobrażamy sobie 
bowiem sytuacji, w której nasze piękne ogrody ustąpią miejsca kolejnym apartamentowcom 
czy galeriom handlowym. 
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(lista podpisów w załączeniu) 


