
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY 

im. „Gen. Dąbrowskiego" w Szczecinie Szczec in , dnia 27.04.2013r. 

S T A N O W I S K O 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Gen, Dąbrowskiego" w sprawie 

obywatelskiego projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Do Sejmu oficjalnie zgłoszone zostały cztery projekty przyszłej ustawy. Projekt 

Solidarnej Polski stanowi ponowne zgłoszenie projektu autorstwa Posła Andrzeja Dery, 

który w 2009 roku przez Sejm został odrzucony. Projekt ten budzi wiele kontrowersji 

i jest nieakceptowany przez środowisko działkowców. 

Projekt Sojuszu Lewicy Demokratycznej zmierza do nowelizacji obecnej ustawy 

o ROD. W swoich założeniach jest zbieżny z obywatelskim projektem ustawy o ROD. 

Działkowcy naszego Ogrodu zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 

ostro potępiają projekt ustawy Platformy Obywatelskiej, który w swych założeniach 

chce nas pozbawić podstawowych praw nabytych, zwłaszcza gruntu i własności 

majątku na działce: 

• Odebranie działkowcom prawa do bezczynszowego korzystania z terenów 

stanowiących własność gminy lub Państwa; 

• Likwidacja Polskiego Związku Działkowców; 

• Nacjonalizacja majątku organizacji pozarządowej na szczeblu krajowym, 

okręgowym i ogrodowym - w tym własność budynków i środków na rachunkach; 

• Obciążenie działkowców opłatami za korzystanie z istniejącej dziś infrastruktury 

ogrodowej; 

• Podporządkowanie Ogrodów właścicielom terenów; 

• Odebranie ochrony prawnej działkowcom z Ogrodów objętych roszczeniami. 

Głównym założeniem projektu jest rozbicie dotychczasowych struktur organizacyjnych 

działkowców, otwarcie możliwości likwidacji Ogrodów. 

Odmienne założenia posiada opracowany i przedłożony Sejmowi Obywatelski 

Projekt Ustawy o ROD, który gwarantuje działkowcom: 



• Zachowanie prawa do działki; 

• Zachowanie zwolnienia z podatku; 

• Zachowanie charakteru i funkcji Ogrodu; 

• Pełną swobodę zrzeszania i odszkodowania; 

• Zapewnienia działki zamiennej przy likwidacji Ogrodu; 

• Zachowanie zwolnienia z czynszu dzierżawnego; 

• Zachowanie własności majątku każdego działkowca. 

Zwracamy się w imieniu działkowców o uchwalenie Obywatelskiego Projektu 

Ustawy, który uzyskał poparcie społeczne w postaci 925-ciu tys. Podpisów. Nasze 

stanowisko kierujemy do Pani Marszałek Sejmu, Premiera, wszystkich partii 

politycznych, Krajowej Rady PZD, Okręgowego Zarządu PZD. 
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