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Walnego Sprawozdawczego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „MAZUR" 
w Szczytnie z dnia 13.04.2013 r. 

w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Uczestnicy Walnego Sprawozdawczego Zebrania ROD „Mazur" w Szczytnie wyrażają 

pełne poparcie dła obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Na 

przestrzeni ostatnich lat z niepokojem odbieraliśmy ataki na ustawę o ROD z 8 lipca 2005 roku, 

których efektem końcowym stał się wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku 

stwierdzający niekonstytucyjność wielu w niej zapisów. Wyrok TK spowodował, że straciliśmy 

poczucie bezpieczeństwa, a przede wszystkim ochronę prawną. Teraz z ogromnym niepokojem 

przyglądamy się działaniu ugrupowań politycznych, które przygotowały lub przygotowują projekty 

nowych ustaw o ROD. Złożony już został w Sejmie projekt Solidarnej Polski, który wręcz 

przewiduje likwidację PZD wraz z nacjonalizacją jego majątku. Również projekt złożony przez 

Platformę Obywatelską i propozycje uregulowań w nim można ocenić jako zagrażające istnieniu 

ogrodów i w rażący sposób godzące w podstawowe prawa działkowców. Można, więc stwierdzić, 

że projekt PO w swoich planach i zamierzeniach bierze pod uwagę jedynie interes właścicieli 

gruntów a więc przede wszystkim gmin. Nie uwzględnia w nim tego, co w idei ogrodnictwa 

działkowego jest najważniejsze - ochronę własności działkowca, docenienia jego roli i wieloletniej 

pracy, a także zapewnienia stabilnej przyszłości i dalszej możliwości istnienia oraz rozwoju 

ogrodów w Polsce. Ponadto proponowane przez przedstawicieli PO rozwiązania w postaci podatku 

od altan, nałożenia opłat za korzystanie z terenów ogrodów w oparciu o ich rynkową wartość, 

spowodują znaczne obciążenia finansowe, które w wielu przypadkach będą za wysokie i 

niemożliwe do udźwignięcia przez działkowców. 

Dlatego popieramy w pełni rozwiązania przyjęte w obywatelskim projekcie ustawy o 

rodzinnych ogrodach działkowych, bowiem gwarantują one nam działkowcom, że nie stracimy 

swoich praw do działek. Dzięki tej ustawie zyskamy również pewność, że nasz ogród przetrwa. 

Ogród ten jest dla nas miejscem rekreacji, wypoczynku i przebywania na świeżym powietrzu, bo 

wielu z nas nie stać na kosztowne wczasy w ośrodkach wypc 
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