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Stanowisko Walnego zebrania Sprawozdawczego ROD 
"Sosnówka" w Chęcinach w sprawie poparcia obywatelskiego 

projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Sosnówka" w Chęcinach z dnia 25.04.2013 roku 
w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Do Marszalka Sejmu RP - Pani Ewy Kopacz 
Do Przewodniczących Klubów Parlamentarnych Sejmu RP 

Do Posłów na Sejm RP oraz Senatorów RP 

My, niżej podpisani członkowie PZD ROD „Sosnówka" w Chęcinach w pełni 
popieramy zapisy zawarte w obywatelskim projekcie ustawy o ROD - jako realizującego 
idee i wartości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

W projekcie nowej ustawy zachowano wszystkie przywileje niezakwestionowane 
przez Trybunał Konstytucyjny RP w wydaniu orzeczenia z dnia 11 lipca 2012 roku. Projekt 
w pełni umożliwia wolność zrzeszania się, wielość podmiotów zarządzających ogrodami 
działkowymi korzystając z jednej ustawy o ogólnopolskim zasięgu działania. W projekcie 
starano się zachować dorobek organizacyjny samorządowy, jak również materialny ogrodów 
działkowych. 

Uważamy, że obywatelski projekt ustawy spełnia warunki konstytucyjne dla 
racjonalnego rozwoju ogrodów działkowych dla przyszłych pokoleń i nie stanowi nowych 
obciążeń dla budżetu państwa i samorządów gmin 

Polskie państwo w dobrej wierze uznało i oddało bezpłatnie w użytkowanie część 
swoich terenów niezamożnym obywatelom miast jako wsparcie socjalno-ekonomiczne , aby 
mogli na nich gospodarzyć sami, przez swój własny samorząd, aby na tych działkach 
ogrodowych uprawiać, niwelować stres, dbać o zdrowie poprzez czynną aktywność fizyczną 
i uzupełniać produkowanymi tam warzywami i owocami swoje skromne budżety domowe. 

Z wielkim niepokojem patrzymy na propozycje założeń do ustawy o ogrodach 
działkowych przedstawione przez Posłów Klubu Solidarnej Polski i Posłów Klubu PO. Do tej 
pory wieczyste i zwykłe użytkowanie gruntów zabezpieczone jest aktami notarialnymi oraz 
decyzjami administracyjnymi, których stroną jest PZD. Założenia do ustaw Solidarnej Polski 
i PO wskazują obligatoryjną likwidację PZD oraz co z tym się wiąże - wygaszanie 
użytkowania wieczystego i zwykłego gruntu z mocy prawa. Bez udziału prawnego podmiotu 
użytkującego, nie może trwać użytkowanie gruntów. 

Milionowa rzesza działkowców i ich rodziny - polscy obywatele zostali w ten sposób 
zupełnie zmarginalizowani, a można powiedzieć - całkowicie pominięci. Obydwa założenia 
Klubów SP i PO do ustaw o ogrodach działkowych nie są zgodne z Konstytucją RP, prawem 
tzw. zasiedzenia gruntów i prawem budowlanym. 



Jako obywatele, domagamy się zachowania naszych praw nabytych, chronionych 
Konstytucją RP. Na to, że prawa te powinny być zachowane dla działkowców zwrócił uwagę 
Trybunał Konstytucyjny po wyroku z dnia 11 lipca 2012 roku. 

Dlatego zwracamy się do Pani Marszałek Sejmu RP i wszystkich Posłów Sejmu RP 
o wsparcie obywatelskiego projektu ustawy o rod który został skierowany do pierwszego 
czytania - jego uchwalenie ponad podziałami politycznymi i nadanie mu statusu prawnego. 
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