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STANOWISKO

w sprawie przestrzegania ustawy o ROD pnez stowar4tszenia ogrodowe i ich

czlonkdw

Ustawa

o

rodzinnych ogrodach dzialkowych stala

sig

prawem

powszechnie obowiqzuj4cym. Jej uchwalenie nast4pilo dzigki mobilizacji calej
spolecznoSci dzialkowc6w. Jest ona pierwszym w historii ruchu ogrodnictwa
dzialkowego owocem obywatelskiego projeku. Jej ostateczny ksztalt stanowi
wynik kompromisu, poniewa2 stara sig godzi6, czgsto sprzeczne, interesy
r62nych Srodowisk. Mimo trudnoSci i atak6w z zewnqlrz dzialkowcy pozostali
razem i nie dali sig podzielii. Spoleczne poparcie, niezwykle zaanga2owanie

calego Srodowiska dzialkowego, prgima dzialalno6i Polskiego Zwiqzku
Dzialkowc6w, kt6ry nie ustawal w staraniach, nie poddawal sig politycznym
manipulacjom i do kofca walczyl o dobre prawo dla dzialkowc6w i ogrod6w
doprowadzily do uchwalenia ustawy w jej obecnym ksaalcie. WyraZnie zatem
wida6, 2e ntycigiyl glos spoleczeristwa wyrzrZony w postaci podpis6w
zlohonych przez obywateli pod projektem ustawy, przed kl6rym ugigli sig
poslowie i niemal jednomySlnie uchwalili nowe ustawq.
Kluczowe znaczenie ma r6wnie2 przeksztalcenie sig Polskie go Zwi4zl<u
Dzialkowc6w w stowarzyszenie ogrodowe. Wynikajq bowiem z niego dalsze
prrywlleje i obowiqzki. Jednym z nich jest lvym6g podjgcia przez dzialkowc6w
decyzji o pozostaniu lub wystqpieniu ze stowarzyszenia. Ustawa daje
dzialkowcom prawo do wyboru stowarzyszenia, kt6re ma zarzqdzat, ich
ogrodem. Odpowiadajqc na wytyczne Trybunafu Konstlrtucyjnego ustawa
rozdzielila prawo do dzialki od przynaleinoSci do jakiejkolwiek organizacji.
Zrealizowala tym samym konstSrtucyjnq zasadg nzeszrania sig. Ustawa nie
limituje iloSci stowarzyszeri, kt6re mogq prowadzi6 sprawy ogrodu, ale stanowi
jednocze5nie, 2e ogr6d moZe prowadzii jedno stowarzyszenie, kt6re wybiorq
sami dzialkowcy.

Krajowy Zjazd stwierdza,2e ustawa zostala skonstruowana w taki spos6b,
aby zmiana systemu regulujqcego ogrodnictwo dzialkowe byla ptynna i
ewolucyjna, a okres przej5ciowy jak najmniej odczuwalny dla samych
dzialkowc6w. Z dniem wej6cia w irycie ustawy zarzqdy wszystkich ogrod6w
musiaty zaczq1 dzrala6 wedtug nowych unormowaf prawnych. Uniknigto
jednak ronvipit rewolucyjnych, kt6re wprowadzalyby, niepotrzebny zamgt i
nerwowo66, dlatego w interesie dzialkowc6w lezy Scisle przestrzeganie jej
postanowief.

Krajowy Zjazd zobowiqzuje wladze Zwiqzkl do

podejmowania
niezbgdnych dzialafi w celu propagowania tre6ci ustawy oraz praktycznego
znaczenia jej unormowafi. Zxz4dy ogrod6w i zarzqdy okrggowe powinny

doloiryl wszelkich stara6, aby stale wdra2a6 zapisy ustawy i stosowa6 jej
postanowienia, a tak2e podejmowai szereg dnalaf', majqcych na celu ciqgle
upowszechnianie jej tre5ci.
Krajowy Zjazd zwraca sig o przestrzeganie przepis6w ustawy. W interesie
wszystkich &ialkowc6w lef to, aby nie utracili nadanych im przywilej6w,
tylko dlatego, 2e nieliczre osoby nie chcq respektowa6 obowiqzujQcego prawa.
Jedn4 z form obrony ustawy jest wla6nie przestrzeganie jej zapis6w. W ten
spos6b daje sig dow6d, ze ustawa spelnia swoje zadanie, jest potrzebna i
powszechnie akceptowana.

Ustawodawca dal liczne przywileje Srodowisku dzialkowemu, ale i
natoiryl te2 pewne zobowiqzaria. Rolq stowarryszenia ogrodowego jest
przestrzeganie tych obowi4zk6w, dlatego zostalo ono wyposazone w
instrumenty prawne, kt6rymi powinno poslugiwa6 sig w przypadku naruszania
ustawy. Krajowy Zjazd zwraca sig do zarz4d6w ROD, aby konsekwentnie
likwidowaty wszelkie przejawy lamania ustawy w spos6b przewidziany
prawem.

Krajowy Zjazd z calym przekonaniem wskazuje, i2 ustawa o ROD z 13
grudnia 2013 r. jest realnym zabezpieczeniem praw milionowej grupy
uZytkownik6w dzialek i ich rodzin. Jest skuteczn4 zaporq przed masowymi i
komercyjnymi likwidacjami ogrod6w. Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach
dzialkowych poprzez wejScie w Zycie, skutecznie zachowala ponad ll5-letni
dorobek ogrodnictwa dzialkowego w naszym kraju, dajqc skuteczny odp6r tym
Srodowiskom, kt6re widziatyby na terenach ogrod6w calkiem inne elementy

infrastruktury miast, dlatego w interesie wsrystkich shuktur Zwiqzlot i ka2dego
&ialkowca leiry prz.esnz.eganie jej postanowiefi.
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