
Wrocław, 24.03.2012 

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

Pani Ewa Kopacz 

Stanowisko przyjęte na Walnym Zebraniu członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„Obrońca" we Wrocławiu. 

Działkowcy z ROD „Obrońca" zwracają się z prośbą do Pani Marszałek 

o uwzględnienie naszego stanowiska w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach 

Działkowych. 

Od wielu miesięcy jesteśmy niepokojeni próbami kwestionowania przez różne organy 

państwowe, samorządowe oraz Posłów na Sejm RP obecnie obowiązującej Ustawy o ROD 

z dn.8.07.2005 roku. Nie rozumiemy, dlaczego Prezes Sądu Najwyższego podważa przepisy 

prawomocnej ustawy, a Posłowie próbują manipulować jej zapisami proponując kuriozalne 

rozwiązania. 

Uważamy, że obecnie obowiązująca ustawa jest dla nas satysfakcjonująca w zakresie 

prawnego funkcjonowania ogrodów działkowych. Rodzinne ogrody są urządzeniami 

użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych -

wypoczynkowych, rekreacyjnych, socjalnych. Do tego zostały powołane ustawą z 8.07.2005 r 

jako nieliczne tereny zielone w zurbanizowanych miastach służą nie tylko działkowcom lecz 

również wszystkim mieszkańcom miasta. Spełniają bardzo ważną rolę w ekosystemie miasta i 

kształtowaniu zdrowego otoczenia człowieka. 



Ogrody działkowe nie są polskim folklorem - istnieją w wielu krajach Europy, w tym 

tych bogatych, gdzie wydawałoby się, że są archaizmem. Użytkownikami naszych ogrodów 

są w większości emeryci i renciści, ale coraz częściej w nasze szeregi wstępują młode 

małżeństwa z małymi dziećmi. Poziom życia tych grup społecznych jest powszechnie znany. 

Praca na działce jest nie tylko formą aktywnego i zdrowego trybu życia, ale również źródłem 

wspomożenia skromnych budżetów rodzinnych. 

Funkcjonowanie ogrodów jest uregulowane zapisami Ustawy o ROD, Statutu PZD, 

Regulaminu ROD. W ogrodach funkcjonują ustawowe organy, które chronią interesy 

działkowców, kontrolują działalność zarządów, reprezentują ich. Ruch działkowy i jego 

związek - Polski Związek Działkowców, to sprawnie działająca organizacja społeczna 

dysponująca majątkiem pochodzącym ze składek działkowców; nie dokłada do niego ani 

budżet Państwa, ani samorządu. Istnieje on od 60 lat, posiada swoje tradycje i zwolenników. 

Zrzesza on ok.960 tys. rodzin - jest więc pokaźną siłą społeczną która opowiada się 

za zachowaniem Ustawy o ROD w dotychczasowym kształcie. 

Liczymy na uwzględnienie przez Panią Marszałek naszych argumentów i zaniechanie 

zmiany przez Sejm RP dobrej ustawy. 

Z poważaniem 

Działkowcy z ROD „Obrońca". 


