
Stanowisko kolegium Prezesów ROD z miasta Kielce z dn. 09.09.2013r. 
w sprawie poprawek Platformy Obywatelskiej 

do obywatelskiego projektu ustawy o ROD 

Ponad pół roku temu w Sejmie RP złożony został obywatelski projekt ustawy 
0 ROD oraz listy z podpisami pod nim w liczbie blisko 925 tys. Tak ogromne poparcie 
społeczne dla inicjatywy obywatelskiej wskazuje, jak ważna jest dziedzina życia którą 
regulować ma napisany projekt i jak wielu Polaków ona dotyczy. Rodzinne Ogrody 
Działkowe są przecież nieodłączną częścią życia miliona polskich rodzin. 

Początkowy optymizm, w miarę postępu prac sejmowych nad proponowanymi 
regulacjami, stopniowo jednak przygasał. Okazało się, że członkom specjalnej 
podkomisji daleko jest do kompromisu w sprawie wielu proponowanych rozwiązań 
1 regulacji. Niestety - także tych z punktu widzenia działkowców najważniejszych. 
Pomimo uwag, protestów, apeli i argumentów, członkowie podkomisji głosami 
Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski przeforsowali poprawki, które nie tylko są 
dla działkowców nie do przyjęcia, ale wręcz zmieniają kształt i sens całego 
obywatelskiego projektu ustawy. Chodzi tu zwłaszcza o zapisy dotyczące 
niekontrolowanego obrotu działkami, tzw. uwłaszczenia działkowców oraz przepisów 
przejściowych. Powyższe regulacje, jeśli wejdą w życie, mogą okazać się 
przysłowiowym gwoździem do trumny wielu ogrodów, powodując chaos 
i dezorganizację w ich funkcjonowaniu. 

Jesteśmy członkami Zarządów ROD na terenie całego miasta Kielce, w tym 
także największego w Europie ROD im. Stefana Żeromskiego. Znając ciężkie realia 
społecznej pracy z setkami działkowców, już teraz obawiamy się o to, czy podołamy 
obowiązkom nałożonym wprowadzonymi przez PO poprawkami, jeśli te wejdą 
w życie. Organizacja kilku walnych zebrań w bardzo małym odstępie czasu, koszty 
związane z wysyłką zaproszeń listami poleconymi bądź kurierem - wszystko to wiąże 
się z ogromem pracy, który musi wykonać raptem kilka osób, często jedynie w czasie 
wolnym od pracy zawodowej, społecznie. Ponadto wszyscy działkowcy wiedzą, jaka 
frekwencja jest zwykle na walnych zebraniach w ROD. Ludzi ciężko jest zgromadzić 
raz na rok, a co dopiero parę razy w ciągu kilku miesięcy. Jest to zwyczajnie 
niewykonalne i może prowadzić do wielu problemów, których konsekwencją będzie 
paraliż działania i funkcjonowania ogrodów. 

Jeśli dodamy do tego poprawkę wprowadzającą tzw. uwłaszczenie 
działkowców, mamy zagwarantowane niekończące się konflikty, niesnaski i problemy. 
Sama instytucja uwłaszczenia na pewno byłaby rozwiązaniem dla wielu działkowców 
najlepszym, wielu z nas na nią czeka. Nie można jednak regulować tak ważnej materii 



w podobny sposób! Nie dość bowiem, że taki jej kształt jest niekonstytucyjny, 
co podkreślane było przez konsultanta-konstytucjonalistę dr hab. Wojciecha 
Orłowskiego, nie dość, że zawiera pułapkę w postaci możliwości skorzystania z prawa 
pierwokupu przez Gminę, to dodatkowo w takiej formie prowadzić będzie do podziału 
środowiska działkowców. Z uwłaszczenia wykluczono bowiem użytkowników 
działek, do terenu których PZD może wykazać się jedynie tytułem użytkowania 
zwykłego. W praktyce - prawie 40% wszystkich działkowców, a w dużych miastach 
- nawet 99% i 100%. Taka sytuacja bardzo daleka jest od sprawiedliwości społecznej 
i na pewno nie wpłynie korzystnie na jakość stosunków społecznych w ogrodach, jeśli 
ostatecznie jednak w jakiś sposób stałaby się obowiązującym prawem. W dodatku 
kolejna poprawka PO pozbawia stowarzyszenie prowadzące ROD kontrolę i nadzór 
nad tym, kto nabywa działkę w danym Ogrodzie. Łatwo można sobie wyobrazić, 
jakie sytuacje rodzić może taka niekontrolowana swoboda obrotu działkami, 
w przypadku gdy ROD ma przecież służyć całej rzeszy działkowców, zapewniając im 
spokój oraz możliwość odpoczynku i prowadzenia upraw. 

W powyższej sytuacji, stanowisko Prezesów ROD z terenu miasta Kielc może 
być tylko jedno. Stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzaniu do obywatelskiej 
inicjatywy poprawek, które w zasadniczych kwestiach zmieniają jej treść i kształt. 
Sprzeciwiamy się tworzeniu prawa bez przewidywania jego konsekwencji i bez 
analizy, jak jego stosowanie wyglądać będzie w praktyce. Nie pod takim projektem 
składaliśmy bowiem swoje podpisy. Nie możemy zgodzić się na to, by Posłowie 
beztrosko zmieniali regulacje, które dla funkcjonowania i przyszłości ROD są 
najważniejsze. Projekt, który działkowcy złożyli w Sejmie, jest wyrazem woli 
obywateli, których parlamentarzyści są przecież reprezentantami. Projekt ten należy 
więc poprawkami jedynie udoskonalać, a nie wprowadzać zmiany, które są nie do 
zaakceptowania z punktu widzenia jego autorów i adresatów. Mamy głęboką nadzieję, 
że na kolejnym posiedzeniu podkomisji nareszcie tak się stanie. 
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