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Stanowisko 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD Otowo 

Mija siedem lat od uchwalenia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych, która to ustawa uwzględnia prawa działkowców, daje 
im ochronę spokojnego bytowania i racjonalnego zagospodarowywania skrawka ziemi. 
Reprezentując społeczność naszego ogrodu, liczącą 806 członków na 486 działkach 
stanowczo protestujemy przeciwko ciągłym zakusom na ogrody działkowe, prowadzące do 
ich likwidacji, a trwające już od dwudziestu lat, obecnie przeciwko wnioskowi Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego podważającemu wszystkie prawa 
działkowców wynikające z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 
roku. Ustawa o której mowa dobrze służy działkowcom jak i ich rodzinom, które wspólnie 
pracując stwarzają sobie godne warunki odpoczynku i rekreacji. Jeszcze Trybunał 
Konstytucyjny nie wydał werdyktu w sprawie wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego, a już 
pojawiło się nowe zagrożenie. Tym razem nie podoba się urzędnikom rządowym, że 
działkowcy nie płacą podatków od użytkowanych działek. 

Przed siedmiu laty, gdy Sejm RP uchwalał ustawę o ROD docenił społeczne i 
gospodarcze znaczenie ogrodów działkowych oraz możliwości ich rozwoju. Podczas prac w 
Sejmie, Senacie , a później przy podpisywaniu przez Prezydenta RP nie dopatrzono się żadnej 
niezgodności z Konstytucją. Skąd nagle takie „zainteresowanie" po siedmiu latach jej 
obowiązywania i stwierdzenia tak daleko idącej niezgodności z Ustawą Zasadniczą jaką jest 
Konstytucja RP? 

Podważenie ustawy o ROD, poprzez złożenie wniosku przez Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego, uważamy za działanie nieuzasadnione i dalece niesprawiedliwe społecznie. 
Wszelkie zakusy prowadzące do pozbawienia prawa użytkowania działek w dotychczasowej 
formule uważamy za bardzo krzywdzące działkowców. Nasi działkowcy to głównie emeryci, 
renciści, ludzie o skromnych zarobkach, którzy dzięki ogrodom mogą godnie odpoczywać i 
stwarzać warunki do odpoczynku dla swoich dzieci i wnuków. 
W naszym odczuciu wniosek ten, jak również wszelkie próby zmian prowadzą do likwidacji 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zniszczenia dorobku ogrodnictwa działkowego, którego 
istnienie od przeszło stu lat dawało utrzymanie milionom ich użytkowników. 

Ogrody działkowe powinny być postrzegane jako instytucja użyteczności publicznej, 
które wymagają wsparcia Państwa, a nie ciągłego atakowania praw działkowców i działań 
zmierzających do pozbawienia nas działek, a dalej likwidacji ogrodów. 

Zwracamy się do Pani Marszałek o wsparcie ruchu działkowego i pomoc w walce o 
zachowanie ogrodów działkowych w obecnej formie dla dobra milionów jej użytkowników. 

Istniejąca od 7 lat Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych sprawdziła się w 
codziennej praktyce i nie ma żadnej potrzeby, aby ją zmieniać. 
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