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18 grudnia 2013 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski podpisał nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych w Polsce. 
Po wielu miesiącach oczekiwania otrzymaliśmy dokument regulujący funkcjonowanie 
ogrodnictwa działkowego. 
W treści tego dokumentu zostały wyraźnie określone cele i zasady funkcjonowania 
oraz zależności pomiędzy właścicielem gruntu na którym istnieje ROD a 
stowarzyszeniem ogrodowym zarządzającym ogrodem i pojedynczym działkowcem. 
Jesteśmy przekonani iż interesy wszystkich stron zostały jasno określone 
Jedną z najważniejszych cech tego dokumentu jest wystarczająco dobre 
zabezpieczenie ogrodów przed ich pochopną i nieprzemyślaną likwidacją. 
Każdy rozsądny człowiek, a zwłaszcza polityk zdaje sobie sprawę z ogromu pracy 
oraz wielkości nakładów finansowych aby ugory zamienić w piękne ogrody, takie jak 
mamy obecnie. 
Sądziliśmy, iż zapędy niektórych elit życia gospodarczego i politycznego w naszym 
kraju zmierzające do unicestwienia ruchu ogrodnictwa działkowego odeszły w 
niepamięć. 
Niestety, ponownie szuka się sposobu na podważenie zapisów nowej ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych. Z całą pewnością chodzi tu o znalezienie podstaw 
do jej obalenia i stworzenia sobie furtki do likwidacji wielu ogrodów , by tereny które 
zajmują działkowcy przeznaczyć na cele komercyjne. 

Stanowczo, ponownie protestujemy przeciw takim zakusom. 
Zapewniamy, że ze zdwojoną siłą będziemy walczyć o naszą przyszłość. 
Apelujemy o zaprzestanie działań przeciw naszym ogrodom. Tym, którzy pragną 
usunięcia z ustawy zapisów zabezpieczających bezpieczne funkcjonowanie 
rodzinnych ogrodów działkowych mówimy - ZOSTAWCIE NAS W SPOKOJU. 
Wolnych terenów inwestycyjnych (ugorów) wokół naszych miast jest bardzo dużo. 
Pamiętajmy - ogrody działkowe to jest nasza wieloletnia, wielopokoleniowa już 
tradycja, która służyła i służy zwykłym ludziom takim jak my. Te tereny na trwałe 
wpisały się w krajobraz naszych miast. Rodzinne ogrody działkowe są niezbędne dla 
prawidłowego rozwoju społeczeństwa i powinny być chronione. 
Jeżeli teraz dopuścimy do ich likwidacji utracimy dobro, którego już nie odbudujemy, 
a tworzyli je nasi dziadowie. Nie zamykajmy naszych dzieci i wnuków w betonowych 
klatkach, bo tylko harmonijne współżycie człowieka z przyrodą gwarantuje jego 
prawidłowe ukształtowanie psychiczne i fizyczne. 

Zatem odrzućcie Państwo wszelkie zapędy w celu podważenia 
obecnego stanu prawnego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych w 
Polsce. 
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