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Związku Miast Polskich 

S T A N O W I S K O 

członków Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w sprawie skierowania 
ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 20X3 r. do Trybunału Konstytucyjnego 

Szanowny Fanie Prezydencie, 

Od ponad trzech lat byliśmy nękani wystąpieniami różnych instytucji 
i odpowiednich organów państwowych postulatami o zmianę ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. Mięliśmy pełną świadomość, że oponentom nie chodzi o 
dobro działkowców, o dobro mieszkańców zagęszczonych blokowiskami, 
marketami - brak zieleni oczyszczającej zanieczyszczone powietrze. Im chodziło i 
nadal się to powtarza przejęcie gruntów uprawianych przez rodziny, pod potrzeby i 
naciski deweloperów pod apartamentowce. 

Prawa majątkowe stowarzyszeń ogrodowych oraz działkowców podlegają 
takiej samej ochronie jak prawa innych podmiotów. Prezentowana przez Związek 
Miast Polskich Teza, iż ustawa powinna ustanawiać na rzecz właściciela 
nieruchomości prawo do swobodnego i arbitralnego decydowania o odejmowaniu 
działkowcom ich praw konstytucyjnych. 

Trzeba pamiętać, że po 1990 roku gminy stały się właścicielami ROD przez 
komunalizację, które zajęte były przez działkowców. Od samego początku 
własność gminy była obciążona prawami działkowców. 

Konstytucja nie różnicuje ochrony praw zależności od sposobu ich nabycia 
(odpłatny, nieodpłatny). Ogrody, które z dotychczas obowiązujących przepisów 
nabyły status „ogrodów stałych", mają prawa nabyte do dalszego utrzymania 
z gwarancją, że likwidacja może nastąpić wyłącznie na warunkach określonych 
ustawą. 

Trybunał Konstytucyjny wskazał w swym wyroku, że nowa ustawa o ROD 
powinna zapewnić dalsze ich funkcjonowanie i ochronę prawną istniejącym 
ogrodom. 

Nowa ustawa wypełnia wytyczne trybunału Konstytucyjnego realizując 
jednocześnie zasadniczy cel aktywu tj. zabezpiecza istnienie i rozwój ogrodów 
działkowych, jest zaporą przez masowymi likwidacjami ogrodów, szanując prawa 
właścicieli gmin i skarbu Państwa. 

Zastrzeżenia Związku Miast Polskich są bezpodstawne. 

W załączeniu podpisy uczestników 

Opolu, dn. 14 luty 2014 r. 
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