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Walne zebranie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „ Juliusza Słowackiego „ w Zielonej Górze 
obradując w dniu 22 kwietnia 2012 roku wyraża swoje krytyczne stanowisko w sprawie zaskarżenia 
do Trybunału Konstytucyjnego Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2011r. 

Nasz ogród został utworzony w 1964r. na obrzeżach Zielonej Góry na zdegradowanych gruntach, 
które ogromnym wysiłkiem nas wszystkich i przy pomocy Polskiego Związku Działkowców zostały 
rewitalizowane i dziś stanowią oazę zieleni i miejsce czynnego wypoczynku dla 426 rodzin. Ogród jest 
wyposażony w sieć wodociągową i energetyczną. Prawie co roku podejmujemy się nowych zadań 
inwestycyjnych by poprawić stan naszej infrastruktury. 

Jako członkowie Polskiego Związku Działkowców korzystamy z ochrony prawnej jaką daje nam 
ustawa o ROD. Od kilku lat ze strony władz i administracji państwowej pojawiają się projekty i 
pomysły dotyczące zmiany przepisów dotyczących ogrodnictwa działkowego w Polsce. Każdy z tych 
pomysłów sprowadza się do pozbawienia działkowców praw do gruntu, odrębnej własności na 
działkach, bezterminowego użytkowania działek i Ich dziedziczenia. Pozbawienie nas tych praw 
oznacza koniec ogrodnictwa w Polsce i zaprzepaszczenie naszego dorobku i tradycji. 

Dochodzące do nas sygnały o przygotowywanych w Pana resorcie nowych rozwiązaniach prawnych, 
które nie są konsultowane z władzami Polskiego Związku Działkowców pozwalają nam sądzić, iż 
podległe Panu ministerstwo ma już gotowe rozwiązania i oczekuje jedynie na wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego by wprowadzić je pod obrady sejmu. Mamy pewność, iż te rozwiązania będą dla nas 
niekorzystne. Jako przedstawiciele organizacji skupiającej 1 milion rodzin wyrażamy oburzenie I 
zdziwienie, że PZD Jest pomijane w konsultacjach w sprawie prac nad przepisami, które nas dotyczą. 
Takie zachowanie jest nleeleganckie i świadczy o nieczystych zamiarach Inicjatorów tych prac. 

Popieramy działania Krajowej Rady PZD i żądamy jasnej deklaracji co do zamiarów Ministerstwa 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie funkcjonowania ogrodnictwa 
działkowego w Polsce. 

Deklarujemy również, że będziemy bronić swoich praw zawartych w obecnie obowiązującej ustawie 
ponieważ mamy świadomość, że wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest bardzo 
kontrowersyjny i jest wymierzony na przejęcie atrakcyjnych gruntów pod ogrodami działkowymi. 


