
STANOWISKO R O D „ZA GAJEM" W WÓJTOWIE 

w sprawie: działań podejmowanych przez Przewodniczącego Związku Miast Polskich 

Szanowny Panie Przewodniczący! 

Podważanie konstytucyjności nowej ustawy o ROD jest działaniem zmierzającym do 
umożliwienia likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych znajdujących się w granicach 
miast, bez konieczności rozliczania się z działkowcami. 

Zdajemy sobie sprawę, że czasy są trudne i oszczędności trzeba szukać wszędzie, ale 
czy kosztem najbiedniejszych? Przecież działkowcy to w większości ludzie starsi 
i wielodzietne rodziny. Działki to dla nich dobro socjalne. Rozumiemy, że czasem dla dobra 
publicznego trzeba likwidować ogrody lub ich części, ale w takich wypadkach na mocy 
ustawy zapewnić trzeba odszkodowania i teren zastępczy dla działkowców. Nie rozumiemy 
dlaczego podważa Pan potrzebę zgody działkowców na likwidację ROD. Argumentuje Pan, 
że właściciel nie musi pytać o zgodę na dysponowanie swoją własnością. To zrozumiałe, ale 
gminy są właścicielami tylko gruntu. Natomiast infrastruktura ogrodowa i to co znajduje się 
na działkach to własność działkowców. To nie jest tak, że działkowcy chcą dysponować tym 
co nie jest ich własnością. Ustawa zabezpiecza gromadzony przez lata majątek na 
ogrodach. 

Wyjaśnić również należy, że jeszcze się tak nie zdarzyło, aby któryś z likwidowanych 
ogrodów blokował likwidację na cele publiczne. Działkowcy zawsze wyrażali i będą wyrażać 
zgodę na likwidację na cele publiczne. Dlatego też nie rozumiemy Pana obiekcji w tej 
sprawie. Chyba, że chodzi Panu o likwidację na cele komercyjne i dlatego przeszkadza Panu 
konieczność zgody ze strony działkowców i potrzeba zapewnienia terenu zastępczego? 

To nie jest tak, że działkowcy chcą sobie przywłaszczyć to co nie jest działkowe. Tylko 
trzeba pamiętać, że tereny, które przekazywano działkowcom to były nieużytki, często na 
trudnych terenach. Obecnie po latach pracy i wielkiego wysiłku jaki ponieśli działkowcy, 
większość ogrodów ma rozwiniętą i zadbaną infrastrukturę, posiada sieć wodną 
energetyczną. Teraz to tereny zadbane i przez to atrakcyjne, szczególnie inwestycyjnie. 

Dlaczego zamiast docenić wkład jaki w rozwój i funkcjonowanie miast wnieśli 
działkowcy chce się ich pozbawiać miejsca gdzie można spokojnie odpocząć. Dla wielu 
z nas działkowców to jedyne miejsce gdzie spotykamy się z rodziną i znajomymi. 

Dlatego apelujemy o zweryfikowanie swoich poglądów na temat konstytucyjności nowej 
ustawy o ROD i zaprzestanie działań zmierzających do bezpodstawnej likwidacji ROD. 

W imieniu ROD „Za Gajem" w Wójtowie 


