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SATANOWISKO 

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Relaks,, w Kędzierzynie-Koźlu 
z dnia 02 września 2013r. 

w sprawie: poprawki Platformy Obywatelskiej wniesionej do obywatelskiego projektu ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Zarząd ROD „ Relaks „ w Kędzierzynie-Koźlu po zapoznaniu się z wprowadzonymi przez posłów 
Platformy Obywatelskiej ( PO ) i posła Solidarnej Polski ( SP ) poprawkami do obywatelskiego projektu 
ustawy o ROD wyraża oburzenie i sprzeciw dla eliminowania z niego fundamentalnych rozwiązań 
prawnych i wypaczenia ich sensu oraz marginalizowania roli i znaczenia stowarzyszeń ogrodowych 
zarządzającymi ogrodami. 

Obywatelski projekt ustawy o ROD w art.45 normował kwestię przenoszenia praw i obowiązków 
wynikających z prawa do działki na inną osobę. Proponowano w nim, aby przenoszenie praw do 
działki i obowiązków następowało na podstawie umowy w formie pisemnej było uzależnione od 
zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe. Odmowa zatwierdzenia mogłaby być zaskarżona do 
sądu, którego orzeczenie o bezpodstawności zastępowałaby zatwierdzenie przeniesienia praw do 
działki. Zapewniało to stowarzyszeniu ogrodowemu pełną kontrolę tego obrotu, prawidłowe 
funkcjonowanie ogrodu i zachowanie funkcji i roli ROD jako obiektów użyteczności publicznej 
o charakterze socjalnym oraz zachowanie więzi z lokalnym środowiskiem. 

Niestety, posłowie PO i SP wprowadzili poprawkę do ww. artykułu projektu obywatelskiego, aby 
przeniesienie praw i obowiązków wynikających z prawa do działki następowało na podstawie umowy 
pisemnej, lecz bez obowiązku występowania o zgodę stowarzyszenia prowadzącego ogród. Przyjęta 
poprawka doprowadzi do katastrofalnych skutków dla ogrodów działkowych. Stowarzyszenie 
zarządzające ogrodem utraci możliwość nadzoru i kontroli nad tym kto jest użytkownikiem działki 
w ogrodzie. Działka stając się towarem utraci swoje funkcje i przeznaczenie socjalne. Do ogrodów 
zostanie wprowadzony niczym nie ograniczony i niekontrolowany obrót działkami. Anonimowość 
działkowców utrudni zarządzanie ogrodem i egzekwowanie od działkowców przestrzegania 
przepisów statutu i regulaminu działkowego. Posłowie PO uchwalając tę poprawkę doskonale 
zdawali sobie sprawę, że dokonują paraliżu zarządzania ogrodem dla osiągnięcia swego założonego 
celu, którym jest likwidacja ogrodów i Związku, a odzyskane po ogrodzie grunty przeznaczyć na cele 
komercyjne. Czy ktokolwiek z działkowców będzie chciał w takich warunkach podejmować się 
społecznie zarządzać ogrodem? Żądamy przywrócenia pierwotnej treści art.45 obywatelskiego 
projektu, która spełnia nasze oczekiwania, zapobiega wprowadzenia do ogrodów mechanizmu 
wolnorynkowego i swobodnego handlu działkami. 

Oczekujemy od Pana Premiera dotrzymania deklaracji złożonych środowisku działkowców. Dość 
już polityki w stosunku do ogrodów. Jesteśmy podmiotem, a nie przedmiotem prawa!!! 



Apelujemy do wszystkich parlamentarzystów o uszanowanie obywatelskiego projektu ustawy 
o ROD, który uzyskał poparcie prawie miliona obywateli oraz większości lokalnych samorządów. 
Przyjęte w nim rozwiązania prawne nie tylko nas satysfakcjonują, ale także są zgodne z wyrokiem 
Trybunału Konstytucyjnego. Oczekujemy, że wszystkie wniesione do niego poprawki zostaną 
wycofane, a projekt obywatelski odzyska swoją pierwotną treść. 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu ROD - Antoni Falkowski 
Wiceprezes Zarządu ROD - Jacek Rosół 
Sekretarz Zarządu ROD - Piotr Nowicki 
Skarbnik Zarządu ROD - Józef Podcerkiewny 
Członek Zarządu ROD - Antoni Rytel 

Nasze stanowisko kierujemy do: 
1.Marszałkini Sejmu RP - Ewy Kopacz 
2.Prezesa Rady Ministrów RP - Donalda Tuska 
3.Przewodniczących Klubów Parlamentarnych PO, PSL, SLD, PiS, Ruchu Palikota, Solidarnej Polski 
4.Prezesa Polskiego Związku Działkowców - Eugeniusza Kondrackiego 
5.Prezesa Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD - Antoniny Boroń 

Kędzierzyn-Koźle, dnia 02.09.2013r. 


