
LIST 
w sprawie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
opracowanym przez podkomisję nadzwyczajną. 

Działkowcy z ogrodów położnych na terenie województwa łódzkiego 
czują się oszukani i rozgoryczeni propozycjami przygotowanymi przez 
posłów - członków sejmowej podkomisji nadzwyczajnej. 
Składając swoje podpisy pod projektem obywatelskim deklarowaliśmy 
swoje poparcie dla rozwiązań, które mają swoje korzenie w tradycji 
ogrodnictwa działkowego. Nasze przekonanie o słuszności tychże 
rozwiązań wynika z faktu, że są one oparte na praktyce i znajomości 
zasad funkcjonowania ogrodów. 
Liczyliśmy, że zarówno skala społecznego poparcia projektu jak 
i deklaracje składane przez osoby piastujące ważne stanowiska 
publiczne są wystarczające, by posłowie przygotowali ustawę zgodną 
z oczekiwaniami działkowców. 
Stało się jednak inaczej. Posłowie zakpili sobie z projektu 
obywatelskiego. 
Masa poprawek, jakie wnieśli do projektu posłowie Platformy 
Obywatelskiej i Solidarnej Polski sprawiła, że nie przypomina on już 
tego, który został złożony w Sejmie. 
Wprowadzone w nim istotne zmiany czynią go niekorzystnym dla 
działkowców i mocno komplikują funkcjonowanie ogrodów. 
Chociaż hasło o uwłaszczeniu działkowców jest niezwykle chwytliwe to 
zapał wszystkich już widzących się w roli właścicieli działek należy 
szybko ugasić. 
Przepis ten został bowiem tak skonstruowany, że nie ma on szans na 
wejście w życie. Nierówność działkowców wobec prawa, którą on 
wprowadza sprawia, że niemal na pewno zostanie uznany za niezgodny 
z Konstytucją.Oznacza to, że Sejm nie uchwali ustawy na czas i ogrody 
oraz wszyscy działkowcy stracą tytuły do gruntów i majątku 
znajdującego się na ogrodach. 
Wadliwość wspomnianego przepisu jest tak oczywista, że trudno 
uwierzyć, iż jest jedynie wynikiem nieznajomości tematu ze strony 
posłów, a nie precyzyjnie przygotowanym działaniem mającym znieść 
ograniczenia w dostępie do gruntów ROD. 

Nie do przyjęcia jest również rozwiązanie dopuszczające 
przenoszenie prawa do działki bez zgody organu prowadzącego ogród 



działkowy. Rozkwitnie wówczas handel działkami, a jedynym kryterium 
przynależności do ogrodu stanie się ceną jaką chętni zgodzą się 
zapłacić. Większości społeczeństwa nie będzie stać na działki. Takie 
postępowanie jest wbrew idei ogrodnictwa działkowego, które powstało 
przecież właśnie z myślą o stworzeniu powszechnej i niedrogiej formie 
wypoczynku. Świadczy to o głębokiej nieznajomości istoty 
funkcjonowania ogrodów ze strony tych, którzy takie rozwiązania przyjęli. 

Czytając przepisy przejściowe ustawy odnosimy wrażenie, że ich 
autorom zależało przede wszystkim na zniechęceniu społecznych 
działaczy do dalszej pracy w ogrodach. Narzucenie ustawą obowiązku 
zorganizowania kilku walnych zebrań na przestrzeni roku, a zwłaszcza 
przeprowadzenie potwierdzania członkostwa przez wszystkich 
działkowców to nie mające żadnego uzasadnienia wymysły. Odbieramy 
je jako formę walki z ogrodami, szukanie kolejnej możliwości rozbicia 
jedności działkowej społeczności, chęć odegrania się na działkowcach 
za ich determinację w obronie ustawy o ROD. 
Wierzymy, że przedstawione powyżej argumenty sprawią, że posłowie 
na kolejnych etapach prac legislacyjnych nad ustawą wykażą więcej 
wyobraźni, odrzucą propozycje podkomisji i uchwalą ustawę w oparciu 
o rozwiązania obywatelskiego projektu. 
Tego stanowczo żądamy, gdyż tylko w ten sposób można dać 
działkowcom prawo zgodne z ich oczekiwaniami i właściwie 
zabezpieczyć przyszłość ogrodów. 

W załączeniu lista z podpisami. 

Łódź, 28 sierpnia 2013 roku. 



Podpisy pod listem z dnia 28 sierpnia 2013 roku 
w sprawie projektu ustawy o rodzinnych ogrodów działkowych 
opracowanym przez podkomisję nadzwyczajną. 

Lp. Imię i nazwisko Nazwa ROD Podpis 
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