
Stanowisko Skarbników i Księgowych ROD z terenu województwa świętokrzyskiego 
podjęte na naradzie szkoleniowej w dniu 5 lutego 2013 roku 

w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Skarbnicy i Księgowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych Województwa 
Świętokrzyskiego - uczestnicy narady szkoleniowej w dniu 5 lutego 2013 roku pragną wyrazić 
swoje zdanie wobec zaistniałej sytuacji, w jakiej obecnie zostali postawieni. 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego RP z 11 lipca 2012 roku poważnie zachwiał i tak 
niepewną od niemal dwudziestu lat pozycją działkowców i polskich ogrodów działkowych. 
Już w dniu dzisiejszym możemy sie przekonać, że zapewnienia, które czyniły niemalże 
wszystkie ugrupowania polityczne, mówiąc, że "nie pozwolą, aby działkowcom stała się 
krzywda", po raz kolejny okazały się nieprawdziwe i kłamliwe. 

Jesteśmy pełni oburzenia z faktu, że posłowie Solidarnej Polski składając 23 sierpnia 
ubiegłego roku swój projekt ustawy o ogrodach działkowych - ten sam, który 16 lipca 2009 
roku został odrzucony przez Sejm RP już w pierwszym czytaniu, mocno skrytykowany przez 
środowisko działkowców i polską społeczność oraz uznany za sprzeczny z Konstytucją RP -
ponownie zostaje złożony do Laski Marszałkowskiej. Taką postawą jawnie zakpili sobie 
z ponad milionowej rzeszy użytkowników działek, ale, co napawa nas dodatkowym 
zdziwieniem, wykazali brak jakiejkolwiek namiastki szacunku dla samego Sejmu RP -
najwyższego organu ustawodawczego w naszym kraju. 

Założenia posłów Platformy Obywatelskiej, w wielu punktach zbieżne z postulatami 
przedstawianymi przez Solidarną Polskę, również nie dają żadnych gwarancji dalszego 
istnienia i funkcjonowania polskich ogrodów działkowych. Wręcz przeciwnie skutkują 
odebraniem działkowcom praw do terenów zajętych przez ogrody działkowe, wprowadzeniem 
opłat za korzystanie z tych gruntów według obowiązujących cen wolnorynkowych, 
wywłaszczeniem działkowców, likwidacją większości ogrodów działkowych, 
podporządkowaniem ogrodów administracji publicznej, nacjonalizacją majątku 
związkowego. 

Wobec takiego obrotu spraw jedyną alternatywę widzimy w zapisach prawnych 
ujętych w obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Tylko ten projekt ustawy zapewnia nam m. in. prawo do działki, zwolnienia 
podatkowe, utrzymanie charakteru i funkcji ogrodów działkowych w Polsce, swobodę 
zrzeszania się oraz odszkodowanie i teren zamienny do odtworzenia ogrodu w przypadku jego 
likwidacji, a także zwolnienie z tytułu opłat czynszu za dzierżawę i utrzymanie zasady, że 
majątek na działce stanowi własność użytkownika działki. 

Tylko ten projekt w sposób łagodny i bezrewolucyjny mocą większości swoich zapisów 
całościowo reguluje funkcjonowanie polskiego ogrodnictwa działkowego, nie stojąc 
w sprzeczności z zakwestionowanymi przez Trybunał Konstytucyjny RP postulatami, 
a chroniąc nabyte prawa działkowców i dalszy rozwój ogrodów. 

Ponadto, tylko ten projekt ustawy jako jedyny w całej historii polskich projektów 
obywatelskich nie uzyskał tak dużego poparcia polskiego społeczeństwa, czego dowodem jest 
ponad 900 tysięcy złożonych pod nim podpisów. 

Dlatego ufamy, że obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, 
jak często słyszymy w słowach życzliwości od posłów i samorządowców ziemi świętokrzyskiej, 
pomyślnie przejdzie cały proces legislacyjny i jego zapisy wejdą w życie dla dobra nie tylko 
samych użytkowników działek, ale i całej społeczności lokalnej polskich miast. 

Skarbnicy i Księgowi ROD - uczestnicy narady szkoleniowej 
(lista podpisów stanowi załącznik do niniejszego stanowiska) 


