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Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „POLDER" w Branie-
wie zebrani w dniu 13.04.2012 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Ogrodu z 
niepokojem przyjmują docierające do nich informacje o podejmowanych próbach zmiany 
ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005r., która to ustawa jest w 
pełni przez nas działkowiczów akceptowana. 

Nieprzychylne nam grupy i środowiska dążą za wszelką cenę do 
pozbawienia nas tego co budowały i budują nadal pokolenia polskich działkowców za-
gospodarujących tereny bardzo często zaniedbane pod względem przyrodniczym i 
gospodarczym, czyniąc z nich oazy zieleni i miejsca uprawy warzyw i owoców oraz miej -
sca wypoczynku dla całych rodzin. 

Dotychczasowe rozwiązania prawne zawarte w wyżej cytowanej 
Ustawie w sposób właściwy reguluję kwestie użytkowania ogrodów działkowych, co 
gwarantuje działkowcom poczucie stabilizacji i daje możliwość przekazywania działki 
następcom. Mamy świadomość, że tereny ogrodów działkowych znajduję się na obszarach 
stanowiących .własność komunalną lub Skarbu Państwa i są atrakcyjne do sprzedania i 
komercyjnego, zagospodarowania. Jednak jako tereny zielone powinny pozostać „płucami 
miasta" spełniającymi standardy ekologiczne, wzbogacającymi dzisiejsze zdegradowane 
środowisko naturalne. Do tego celu zostały powołane ogrody działkowe jako urządzenia 
użyteczności publiczne i z mocy art. 5 Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, 
podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz 
ochronie środowiska. 

Użytkownikami działek są w większości emeryci i renciści, dla których jest to 
miejsce rekreacji i wypoczynku ale również sposób na wspomożenie budżetów domowych 
w sytuacji ogólnie znanych skrajnie niskich dochodów tej grupy społecznej. 



Dlatego też, uważamy że nie ma potrzeby zmian obowiązującej Ustawy o 
ROD albowiem Poiski Związek Działkowców z jego strukturą organizacyjną poprzez 
Krajową Radę, Okręgowe Zarządy, Zarządy ROD, Komisje Rewizyjne i Rozjemcze wszystkich 
szczebli oraz prawo wewnętrzne to jest Statut i regulamin ROD daje nam gwarancje 
działalności zgodnie z prawem. 

Liczymy, że Pan Minister i podległy mu resort stanie w obronie działkowców 
i naszej Ustawy oraz nie dopuści do odebrania nam uprawianej przez nas ziemi. 
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