
Szczecin, 26.02.2014 

Apel 
do członków Związku Miast Polskich 

z dnia 26.02.2014 roku 

Okres od wyroku Trybunału Konstytucyjnego do wejścia w życie ustawy o ROD w dniu 
19.01.2014 roku to okres żmudnych zmagań działkowców i parlamentarzystów o kształt ustawy, 
która będzie gwarantować nieskrępowany rozwój rodzinnych ogrodów działkowych dla pożytku 
rodzin działkowców, ale także społeczności każdego z miast, w którym takie ogrody się znajdują. 

Jest sprawą oczywistą, że ogrody funkcjonują na gruncie właściciela, którym jest gmina, a ta 
stała się właścicielem na mocy ustawy komunalizacyjnej, przejmując ze Skarbu Państwa grunt 
wraz z istniejącym ogrodem działkowym. 

Powyższych zaszłości nie kwestionował Trybunał Konstytucyjny, wręcz odwrotnie, we 
wszystkich orzeczeniach podkreślał zasadność takiego stanu rzeczy. 

Zwolnienia podatkowe, jako prawa nabyte, też nie były przez Trybunał Konstytucyjny 
podważane, podobnie jak też odszkodowania należne dla działkowców przy likwidacji ogrodu za 
ich własność. 

W czym więc problem? Problem tkwi w dążeniu grupy ludzi, która liczy na podważenie 
konstytucyjności przepisów nowej ustawy o ROD, po to by działkowców „oskubać", a grunty 
swobodnie sprzedawać dla łatania budżetu kosztem praw działkowców. 

Działanie wskazane wyżej jest sprzeczne z ideą ogrodnictwa działkowego i wynika z 
postrzegania ogrodów działkowych tylko przez pryzmat przyszłych korzyści ze swobodnego obrotu 
gruntem, a dziś będącego pod ogrodami, natomiast cała gama korzyści wynikających z istnienia 
ogrodów działkowych dla społeczeństwa jest poza zasięgiem ich zainteresowania. Trzeba więc 
skończyć z komercyjnym sposobem myślenia i pozostawić ogrody w spokoju, którego tak bardzo 
im zwłaszcza teraz potrzeba. 

O ten spokój w ogrodach apelujemy do rozsądku członków Związku Miast Polskich. 

Działkowcy 
szczecińskiego okręgu PZD 
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