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STANOWISKO 
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks" w Oleśnicy z dnia 

07 listopada 2013 roku w sprawie utrudniania przez Platformę Obywatelską 
uchwalenia projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks" w Oleśnicy stwierdza z 

niepokojem, że działania posłów Platformy Obywatelskiej w Nadzwyczajnej 

Podkomisji Sejmowej nakierowane są na przedłużanie procesu legislacyjnego nad 

ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, tak jakby chcieli nie dotrzymać terminu 

ustalonego przez Trybunał Konstytucyjny i nie uchwalić nowej ustawy do 21 stycznia 

2014 roku. Zarząd ROD „Relaks" w Oleśnicy, tak jak cały związek, jest za 

uwłaszczeniem działkowców, jednak zawarte zapisy w art. 30 naruszają prawo 

równości obywateli (ponieważ nie można uwłaszczyć wszystkich działkowiczów), nie 

precyzują wszystkich rozwiązań i w zaproponowanym brzmieniu wydają się 

niekonstytucyjnymi. Na niekonstytucyjność zaproponowanego przez Platformę 

Obywatelską zapisu zwrócił uwagę również Związek Miast Polskich. Zarząd ROD 

proponuje uwłaszczenie powszechne i realne do przeprowadzenia dla wszystkich 

działkowców i we wszystkich miejscowościach. 

By tak się stało sprawa uwłaszczenia działkowców powinna zostać wydzielona z 

projektu obywatelskiego i przeniesiona do odrębnego projektu ustawy. Z projektem 

uwłaszczenia działkowców wiążą się bowiem takie zagadnienia jak funkcjonowanie 

stowarzyszenia ogrodowego, realizacja zadań i prawa użytkowników wieczystych, 

sprawy podatkowe, zbywanie prawa użytkowania wieczystego, roszczenia, 

znoszenie współwłasności, sposób zarządzania częściami i rzeczami wspólnymi, 

likwidacja ogrodu i prawo do odszkodowań za utratę tytułu prawnego. Nie da się tego 

wszystkiego załatwić jednym artykułem w ustawie gdzie głównym zadaniem jest 

określenie bytu ogrodów działkowych w naszym Kraju. 

Jednocześnie zwracamy uwagę na czas jaki pozostał do uchwalenia ustawy o 

rodzinnych ogrodach działkowych to jest już tylko 75 dni a jeszcze droga jest daleka 

poprzez Senat i Prezydenta, który może skierować ustawę do zbadania zgodności z 

Konstytucją do Trybunału Konstytucyjnego. Co się stanie z ogrodami jak stara 

ustawa przestanie obowiązywać a nowa nie wejdzie w życie? Odnosi się wrażenie, 

że posłowie Platformy Obywatelskiej celowo przeciągają i utrudniają uchwalenie 

ustawy, by doprowadzić do likwidacji ogrodnictwa działkowego w Polsce. 



Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks" w Oleśnicy zwraca się do Pana 

Premiera Donalda Tuska i Pani Marszałek Sejmu RP - Ewy Kopacz o 

spowodowanie uznania słusznych przedstawionych w niniejszym STANOWISKU 

argumentów, które doprowadzą do wyłączenia z projektu ustawy art. 30 co umożliwi 

uchwalenie przez Sejm RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zarówno w 

przewidzianym terminie jak i w zgodzie z Konstytucją RP. 
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