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Działkowców - członków Polskiego Związku Działkowców, uczestniczących w corocznych 
obradach Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD ,»KOLEJARZ" Zielona Góra, podjęte 
w dniu 22.04.2012 r. 

Dotyczące pozostawienia w niezmienionym kształcie dotychczasowej Ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r. 

My działkowcy, zdecydowanie opowiadamy się przeciw dokonywaniu zmian w 
naszej ustawie o ROD, których projekt do Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej 
Polskiej wniósł I Prezes Sądu Nąjwyższego Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wiemy, Ze propozycją dokonania takich zmian Żywotnie zainteresowane są także niektóre 
opcje polityczne. 

Pragniemy zwrócić Pani uwagę na fakt, Ze obecna ustawa jest naprawdę dobrym 
dokumentem prawnym i to pod każdym względem, zapewniającym wszystkim nam 
działkowcom ład i gwarancję porządku prawnego w ogrodach działkowych w całym kraju. 
Nie jest przypadkiem, że tę ustawę zaakceptował i przyjął najwyższy organ władzy 
ustawodawczej w naszym kraju tj. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ ustawa ta, 
zanim została przez Sejm RP przyjęta, wcześniej została w szczegółach opracowana i 
skonsultowana przez uznane gremia prawnicze w krąju i Kancelarię Sejmu. 

Jesteśmy przekonani, że obecna Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. jest dla wszystkich 
sprawiedliwa, bowiem nie krzywdzi nikogo a jednocześnie gwarantuje nam działkowcom 
konkretne i godziwe prawa, i dlatego też nie widzimy powodu oraz potrzeby, aby ją 
zmieniać • 

Próba pozbawienia nas działkowców i odebrania nam słusznie nabytych praw tf. 
między innymi prawa do nieodpłatnego korzystania z działki ogrodnicze), prawa do 
użytkowanej działki, pozbawienia działkowca własności altany i nasadzeń, pozbawienia 
działkowca wszelkiej ochrony prawnej przed likwidacją Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
a w konsekwencji uchylenie całej ustawy doprowadzi nieuchronnie do: 



• Obciążenia działkowców podatkami, z których prawnie byli zwolnieni 

• Zlikwidowania samodzielności i samorządności ogrodów i uzależnienie ich bytu 
wyłącznie od woli gmin 

• Całkowitego uzależnienia ogrodów od gmin, które nabędą większą swobodę w 
likwidacji ogrodów działkowych 

• Usunięcia większości ogrodów z terenów miejskich oraz przejęcia wartościowych 
terenów i przeznaczenie ich na cele komercyjne 

• Unicestwienia ponad 110 letniego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Dlatego to sprzeciwiamy się zamierzonemu i świadomemu niszczeniu dorobku ogrodnictwa 
działkowego wielu pokoleń. Pragniemy także przypomnieć, że nie korzystaliśmy i nadal nie 
korzystamy z żadnych subwencji państwa, jesteśmy niezależną organizacją, utrzymującą się 
tylko i wyłącznie z własnych składek. 

W związku z powyższym, prosimy i apelujemy o pozostawienie bez zmian obecnej ustawy, 
która jest naszym pewnym gwarantem na przyszłość i pozwala nam, w większości 
niezamożnym ludziom na spokojne i bezpieczne uprawianie naszych działek. 

Zwracamy się z gorącą prośbą o poważne I sprawiedliwe rozwalenie naszej prośby 
oraz o wycofanie tego niechlubnego I krzywdzącego nasze środowisko działkowe 
wniosku. 

Niniejsze Stanowisko kierujemy do wiadomości: 

• Trybunału Konstytucyjnego RP 

• Pana Donalda Tuska Premiera Rządu RP 

• I Prezesa Sądu Najwyższego RP 

Z poważaniem, za uczestników Walnego Zebrania: 

Przewodniczący 


