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STANOWISKO DZIAŁKOWCÓW ROD „OBROŃCA" 

PRZYJĘTE NA WALNYM ZEBRANIU W DNIU 5.04.2014 

Działkowcy z ROD „Obrońca" wyrażają sprzeciw wobec kwestionowania przez 

Związek Miast Polskich zapisów naszej ustawy o ROD - ustawy, o którą walczyliśmy przez 

lata. Był to czas na wyrażanie opinii przez wszystkich zainteresowanych tym tematem. Czas 

ten stracili członkowie Związku Miast Polskich. 

Po przyjęciu przez Sejm i podpisaniu ustawy przez Pana Prezydenta Panowie 

z Związku Miast Polskich zaczęli podważać jej zapisy. Działanie Pana Grobelnego i innych 

odbieramy jako próbę wywarcia nacisku na organy ustawodawcze naszego Państwa, Pana 

Prezydenta i Trybunał Konstytucyjny. Powstaje pytanie: co się wobec tego stało? 

Jednym z zarzutów Związku Miast Polskich jest ograniczenie przez ustawę 

uprawnień gminy w stosunku do ogrodów, których gruntów jest właścicielem, w tym 

na przykład obowiązek uzgadniania zamiaru likwidacji ogrodu. Zarówno ustawa o ROD jak 

i Konstytucja RP dozwalają wywłaszczenie tylko na cele publiczne i za słusznym 

odszkodowaniem. Pragniemy zauważyć, że do tej pory gminy nie dołożyły ani złotówki 

do ogrodów, a majątek przez nie posiadany powstał ze składek i pracy działkowców. Prawo 

RP wymaga zadośćuczynienia wywłaszczonym, a mimo że grunty są własnością gminy 

to majątek należy do działkowców. Słusznie zatem gminy nie mogą swobodnie dysponować 

terenami ogrodów, gdyż te w niedługim czasie znalazłyby się w posiadaniu deweloperów 

i innych grup interesów. 

Związek Miast Polskich uważa, że ustawa z dnia 13 grudnia 2013 narusza zasadę 

równości obywateli nie zauważając, że zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 



ustawy powstają po to. by ustanowić te prawa - prawa grup obywateli, stowarzyszeń, 

związków i organizacji, które należy w ten sposób określić i chronić. 

Członkowie Związku Miast Polskich kwestionują problem zwolnień podatkowych 

i innych opłat na rzecz gminy - na przykład od czynności cywilnoprawnych, gdyż ograniczają 

one dochody gminy. Uważamy, że dochodów nie można generować stosując nieuczciwą 

konkurencję (działkowcy nie prowadzą działalności gospodarczej w ogrodach) a tym bardziej 

kosztem terenów zielonych w miastach. Panom zrzeszonym w Związku Miast Polskich i Panu 

Grobelnemu należy przypomnieć art. 74 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Władza 

publiczna wspiera działanie obywateli na rzecz ochrony środowiska i poprawy stanu 

środowiska". 

Przytoczone powyżej tylko trzy problemy z wielu, które kwestionuje Związek Miast 

Polskich i podejmuje próbę skierowania ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego 

świadczą o szukaniu ..na siłę" argumentów przeciw ustawie celem zabezpieczenia interesów 

gmin. Uważamy, że uwagi należało zgłaszać w okresie długich prac i dyskusji nad kształtem 

ustawy. 

Zwracamy się do Pana Prezydenta o odrzucenie wniosku Związku Miast Polskich, 

który kwestionuje autorytet władz ustawodawczych, a tym samym o podtrzymanie w mocy 

akceptacji ustawy przez Pana Prezydenta i nie kierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. 

W Walnym Zebraniu ROD ..Obrońca" uczestniczyło 150 działkowców. 
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