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STANOWISKO 
Kolegium prezesów zarządów rodzinnych ogrodów działkowych 

z rejonów Kędzierzyna - Koźla i Głubczyc, 
w sprawie: poparcia nowej ustawy o ROD z 2013r. 

Prezesi zarządów rodzinnych ogrodów działkowych uczestniczący 
w rejonowej naradzie w dniu 18 lutego 2014r. wyrażają pełne poparcie dla 
nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (dalej ROD) przyjętej 
w dniu 13.12.2013r. przez Sejm RP i podpisanej w dniu 18.12.2013 r. przez 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a następnie opublikowanej 
w Dzienniku Ustaw RP, która weszła w życie w dniu 19.01.2014r. 

Stanowi to wydarzenie o historycznej wadze, nie tylko dla polskiego 
ogrodnictwa działkowego, ale też dla polskiego parlamentaryzmu. Obywatelski 
projekt ustawy o ROD, który uzyskał prawie milionowe poparcie polskich 
obywateli został uchwalony przez Sejm w niezmienionej formie i stał się 
obowiązującym prawem. Stanowi to zwieńczenie kilkumiesięcznej naszej walki 
0 zachowanie praw nabytych przez działkowców, zachowanie ROD i Polskiego 
Związku Działkowców oraz kontynuowanie ponad 120- letnich tradycji 
polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego. Walki wyjątkowo ciężkiej, 
wymagającej ogromnego wysiłku, zaangażowania i wyrzeczeń. W tej walce nie 
byliśmy osamotnieni. Wspierali nas nie tylko mieszkańcy miast, miasteczek 
1 wsi, ale także władze samorządów lokalnych, w tym także wchodzących 
w skład Związku Miast Polskich na czele z prezydentem Poznania Ryszardem 
Grobelnym, który równocześnie jest prezesem ZMW. Jesteśmy tym bardzo 
usatysfakcjonowani. Wyrażamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
nas wspierali w tej walce. Czy możemy z pełnym zaangażowaniem oddać 
się wdrażaniu w życie nowej ustawy o ROD ? Nic bardziej mylnego !!! 

Z wielkim oburzeniem przyjęliśmy informację, że zaledwie dwa dni po 
tym (18.12.2014r.), jak Prezydent RP podpisał nowa ustawę o ROD, Związek 
Miast Polskich skierował do niego wniosek, w którym podważa konstytucyjność 
zapisów nowej ustawy działkowej i zwraca się z prośbą o skierowanie jej 
do Trybunału Konstytucyjnego. Dyrektor Biura ZMP Andrzej Porawski stara się 
wywrzeć presję i zapowiada, że jeżeli Prezydent RP nie skieruje ustawy 



do Trybunału Konstytucyjnego zrobi to Związek Miast Polskich. Czyżby 
prezydenta Poznania, a zarazem prezesa ZMP dotknęła amnezja, że nie tak 
dawno udzielał swego pisemnego poparcia dla projektu obywatelskiego 
i że zapewniał o swoim pozytywnym stosunku, nie tylko do projektu, ale także 
do ogrodów działkowych, stwierdzając, że są one ważnym elementem 
przestrzeni miejskiej i powinno dążyć się do ich rozwoju. Teraz jego podpis 
widnieje pod wnioskiem stwierdzającym niekonstytucyjność nowej ustawy 
działkowej. Nie rozumiemy takiej niekonsekwencji działania. Jak interpretować 
takie zachowanie prezydenta miasta Poznania i prezesa ZMP, prezydentów 
i burmistrzów miast popierających projekt obywatelski? W całym procesie 
legislacyjnym nowej ustawy działkowej wypowiadali się pod kątem jej 
zgodności z Konstytucją konstytucjonaliści, prawnicy i inne autorytety prawne, 
którzy stwierdzali, że przepisy tej ustawy są zgodne z Konstytucją i spełniają 
wymogi wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2012r. Stwierdzamy, że dla 
tej jedynej organizacji ( ZMP ) o wiele ważniejsze od ludzi, są grunty na 
których znajdują się ogrody. Polskie miasta nie cierpią na brak innych gruntów 
dla swego rozwoju. 

Zwracamy się do Prezydenta RP o uznanie złożonego przez ZMP 
wniosku za bezzasadny. 

Oświadczamy, że takiej polityki ZMP względem ROD nie akceptujemy. 
Godzi ona w interes polskich rodzin działkowych i interes społeczności 
lokalnych. Wychodzi naprzeciw deweloperom, czy innym inwestorom dążących 
do taniego przejęcia gruntów rodzinnych ogrodów działkowych. 

Zwracamy się z apelem do prezesa ZMP o zrezygnowanie ze skierowania 
ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Pozwólcie nam uprawiać nasze działki 
w spokoju i nie rozpoczynajcie nowej walki z ogrodami !!! 

Nasze stanowisko kierujemy do prezesa Związku Miast Polskich, Prezesa 
PZD i Prezesa Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD. 

Podpisy uczestników narady: 

5. ROD „Energetyk" w K-Koźlu 
6. ROD „Jedność" w K-Koźlu 

4. ROD „Kużniczka" w K-Koźlu 

2. ROD „Tęcza" w K-Koźlu 

3. ROD „Zacisze" w K-Koźlu 

1. ROD im. M. Kopernika w K-Koźlu 



7. ROD „Kolejarz" w K-Koźlu 
8. ROD „Synteza" w K-Koźlu 
9. ROD „Komunalnik" w K-Koźlu 
10. ROD „Metalchem" w K-Koźlu 
11. ROD „Przyjaźń" w K-Koźlu 
12. ROD „Relaks" w K-Koźlu 
13. ROD „Metalowiec" w K-Koźlu 
14. ROD „Kaczorownia" Zdzieszowicach 
15. ROD „Koksiarz" w Zdzieszowicach 
16. ROD „Górnik" w Januszkowicach 
17. ROD „Górnik" w Kotlami 
18. ROD „Relaks" w Starej Kuźni 
19. ROD Miedarska Huta" w K-Koźlu 
20. ROD im. A. Mickiewicza w Głubczycach 
21. ROD im. T. Kościuszki w Baborowie 
22. ROD „Zgoda" w Kietrzu 
23. ROD „Welur" w Kietrzu 
24. ROD „Zdrowie" w Branicach 
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Otrzymują: 
1. Adresat 
2. Pan Donald Tusk - Premier Rządu RP 
3. KR PZD w Warszawie 


