
 

STANOWISKO ROD „NENUFAR" W OSTRÓDZIE 
SKIEROWANE DO PRZEWODNICZĄCEGO ZMP RYSZARDA GROBELNEGO 

Działkowcy od wielu lat współpracują z samorządami lokalnymi, gminami i ich 

władzami Nie rozumiemy więc dlaczego Pan Ryszard Grobelny twierdzi, że działkowcy 

utrudniają właścicielom gruntów dysponowanie własnością. Przecież tereny pod Ogrody 

Działkowe były oddawane przez miasta i gminy dobrowolnie. Nie można zapominać, że PZD 

posiada tereny, na których znajdują się ROD w użytkowaniu wieczystym. Nie jest to pełna 

własność, ale nie można też robić z działkowców „dzikich" lokatorów. Z użytkowania 

wieczystego też wynikają pewne prawa. Działkowcy nie zajmowali terenów ogrodowych siłą. 

Wiele pracy i wysiłku włożono w to, aby Ogrody wyglądały tak jak teraz. W chwili obecnej 

ogrody do tereny zadbane i bardzo dobrze zagospodarowane. Wiele jest podłączonych do sieci 

energetycznej oraz wodnej. W takim stanie są to tereny atrakcyjne inwestycyjnie. Właśnie w 

tym upatrujemy przyczynę działań podejmowanych przez Pana Grobelnego. Odkąd istniały 

Ogrody Działkowe nie zdarzyło się, aby działkowcy blokowani likwidację ogrodów na cele 

publiczne. Z działań podejmowanych przez Pana Grobelnego wynika, że nie chodzi o tereny 

pod inwestycje publiczne tylko o pozyskanie gruntów pod inwestycje komercyjne, co jest 

sprzeczne z nową ustawą. Podważanie konstytucyjności nowej ustawy ma na celu stworzenie 

takiej sytuacji, do której omal nie doszło w styczniu tego roku. Brak jakiejkolwiek ustawy 

dotyczącej ROD umożliwiłby w świetle prawa likwidację ogrodów z dnia na dzień bez 

zabezpieczania praw nabytych działkowców. Bez ustawy likwidacja na cele komercyjne 

byłaby ułatwiona. Ogrody od początku swojego istnienia odgrywały znaczącą rolę lokalną, a 

jako cały Związek ogólnopolską. Idea ogrodnictwa działkowego jest bardzo silna w Polsce, co 

pokazaliśmy podczas wielu manifestacji lokalnych i tej ogólnopolskiej. W jedności jest nasza 

siła. Pod projektem nowej ustawy, która 19 stycznia 2014 r. stała się prawem obowiązującym, 

podpisało się ponad 900 tyś. obywateli naszego kraju. 

Nie zgadzamy się na to, aby praca włożona przez lata w rozwój całych ROD i 

poszczególnych działek została zniweczona, a tereny ROD oddane pod budowę 

supermarketów. 
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