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Stanowisko 
działkowców ROD „Zielony Gaj" w Ciborzu 

w sprawie Obywatelskiego projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielony Gaj", biorący udział w Walnym 
Zebraniu Sprawozdawczym, wyrażają pełne poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych złożonego w Sejmie przez Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej. 

Wyrażamy pogląd, że tylko silne ogólnopolskie stowarzyszenie Polski Związek Działkowców 
jest w stanie bronić naszych interesów które zostały wywalczone w wieloletniej walce, i mogą być 
zagwarantowane tylko przez opracowany obywatelski projekt ustawy. 

W tym przekonaniu utwierdzają nas różne rozwiązania ujęte w innych projektach ustaw 
opracowywanych przez środowiska nie zawsze przychylne Polskiemu Związkowi Działkowców. 
Analizując poszczególne zapisy tych projektów widać jasno, że interesem nadrzędnym jest chęć 
przejęcia gruntów znajdujących się obecnie w zarządzaniu PZD i pozostawienie ich do decyzji 
skarbowi państwa i samorządom, które mogą te grunty w sposób korzystny dla siebie wydzierżawić 
stowarzyszeniom ogrodowym ustalając w efekcie niekorzystne dla działkowców warunki 
finansowe oraz zasady korzystania z dzierżawionych gruntów. 

Natomiast Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych spełnia nasze 
oczekiwania w kwestii zachowania praw nabytych w wieloletnim funkcjonowaniu ogrodów, 
praw przynależności do samorządnego stowarzyszenia działkowców jakim jest PZD, jak również 
umożliwia obywatelowi oraz ogrodowi samodzielne decydowanie o przynależności do niego. 

Jako działkowcy domagamy się prawa do posiadania samorządnej organizacji, opartej o przepisy 
zawarte w Obywatelskim projekcie ustawy o ROD, ustawy która uwzględnia uwagi wniesione 
przez TK i jednocześnie zabezpiecza podstawowe interesy działkowców. 

Dlatego jeszcze raz podkreślamy, że wśród różnych projektów ustaw złożonych w Sejmie 
tylko projekt obywatelski którego trzonem jest istnienie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Polski Związek Działkowców zagwarantuje pewną przyszłość ogrodów i spokojne 
gospodarowanie działkowców. 

Zwracamy się do wszystkich Posłów RP o przyjęcie wypracowanej przez nas ustawy i 
popartej przez ponad 920 000 obywateli. 

Powyższą treść pisma przesyłamy do Premiera RP, Marszałek Sejmu i Sejmowych Klubów 
Parlamentarnych. 

Podpisy 45 działkowców na oryginale. 


