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Chodzież, dnia 10 kwietnia 2013 r. 

Stanowisko 

Walnego Zebrania Sprawozdawczego 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Drogowiec w Chodzieży 

z dnia 10 kwietnia 2013 roku 

w sprawie zgłoszonych projektów ustaw o ogrodach działkowych. 

Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Drogowiec w Chodzieży, biorący udział w walnym 
zebraniu sprawozdawczym w dniu 10 kwietnia 2013 roku przedstawiają swoje stanowisko w sprawie 
zgłoszonych do Marszałek Sejmu RP projektów ustaw o ogrodach działkowych w związku z 
ogłoszonym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie ustawy o ROD 
z 2005 roku. 
Nie popieramy projektu Solidarnej Polski, gdyż jest to ten sam projekt, który zgłosił w 2009 roku 
poseł Andrzej Dera z Klubu Parlamentarnego PiS. Projekt ten wówczas został przez Sejm odrzucony, 
gdyż był niezgodny z konstytucją naszego Państwa. 
Nie popieramy projektu ustawy o ogrodach działkowych opracowanego przez Platformę 
Obywatelską, który został złożony do Laski Marszałkowskiej w dniu 22 marca 2013 roku. 
Projekt ten promowany jest pod hasłem „działki dla działkowców". Hasło to nie przystoi do 
zaproponowanych rozwiązań w projekcie ustawy Platformy Obywatelskiej, które sprowadzają się do: 
- podporządkowania ogrodów Gminom lub Skarbowi Państwa, czyli właścicielom gruntów, 
- odbiera nam działkowcom dotychczasowe prawa do gruntu i do naszego majątku na naszych 
działkach, 
- projekt nacjonalizuje nasz wspólny majątek, czyli infrastrukturę ogrodu, 

obciąża działkowców opłatami za korzystanie z istniejącej infrastruktury ogrodowej, 
- odbiera prawną ochronę działkowcom z terenów ogrodów objętych roszczeniami, 
- likwiduje Polski Związek Działkowców. 
Z takimi rozwiązaniami się nie zgadzamy. Ustawa ta narusza demokratyczne zasady państwa prawa. 
Nie ma w niej miejsca dla nas działkowców. Liczy się tylko właściciel gruntu, który w każdym 
momencie może nim dysponować na każdy inny cel. Dzisiaj my działkowcy użytkujemy swoje działki 
na gruntach w wieczystym użytkowaniu na 99 lat. 
Nasze stanowisko kierujemy również do: Marszałek Sejmu RP, Przewodniczących Klubów 
Parlamentarnych Sejmu, Premiera Rządu RP , parlamentarzystów ziemi pilskiej oraz Krajowej Rady 
PZD. 
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