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Stanowisko Zarządu ROD Aster w Opolu 
W sprawie obrony ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku. 

Zarząd ROD Aster w Opolu reprezentujący działkowców naszego ogrodu wyraża swe 
stanowisko odnośnie kwestionowanej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 
roku. Naszym zdaniem ustawa kompleksowo reguluje wszystkie zagadnienia konieczne do 
prawidłowego funkcjonowania ogrodów działkowych w naszym państwie. Stwierdzamy 
jednogłośnie, że próby jej likwidacji zmierzają niewątpliwie w kierunku likwidacji 
istniejących od ponad stu lat ogrodów działkowych w Polsce. Uważamy, że zaskarżenie jej do 
Trybunału już jest kolejnym atakiem na fundamentalne prawa gwarantowane działkowcom. 

Coraz częściej w mediach przedstawia się ogrody działkowe jako zielony azyl przede 
wszystkim emerytów i rencistów. My Zarząd ROD Aster w Opolu zdecydowanie 
sprzeciwiamy się takiemu przedstawianiu istniejących ogrodów działkowych. Polski Związek 
Działkowców to związek Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Rodzinnych, którego istotą 
jak sama nazwa wskazuje jest rozwój i integracja rodziny. Działka w PZD to również miejsce 
wypoczynku młodej rodziny z małymi dziećmi, dla których wypoczynek w ogrodzie i 
bezpośredni kontakt z przyrodą jest niejednokrotnie jedyną formą poznawania świata roślin. 
Jest miejscem nauki o sposobie pielęgnacji roślin, ekologii i ochronie środowiska w 
przedstawionej w przystępny dla jego rozwoju sposób. Jest miejscem wspólnej pracy i 
wypoczynku całych rodzin bez względu na wiek. 

Działka to miejsce spotkań kilku pokoleń: dziadków, dzieci i wnucząt. To również 
integracja lokalnej społeczności. W czasie, kiedy większość dnia spędzamy w pracy, to tutaj 
mamy możliwość porozmawiania z sąsiadem i wymiany doświadczeń nie tylko z zakresu 
uprawy roślin ogrodowych. Organizowane prze zarząd)' spotkania integracyjne są nie rzadko 
okazją do chwili oddechu . Każdy kto choć raz brał udział w spotkaniu działkowców wie, że 
jest to święto szczególne. 

Zarząd ROD Aster w Opolu podziela opinie innych działkowców że nasze prawa jako 
użytkowników działek są realnie zagrożone. PZD nie stoi na przeszkodzie rozwojowi ani 
miast, ani dróg. Nie zmierza do blokowania rozwoju infrastruktury dróg, ale za naszą 
własność oczekujemy rekompensaty co gwarantuje nam właśnie zaskarżona ustawa. 

Przy ciągłych zmianach ustaw chcemy stabilności i pewności prawa, chcemy móc 
spokojnie cieszyć się naszym ogrodem, chcemy wspólnie z naszymi dziećmi i wnukami, z 
naszymi bliskimi i znajomymi spędzać wolny czas. 
My członkowie ROD Asler jesteśmy za zachowaniem O B E C N Y ustawy z dnia 8 lipca 2005 T. W 
niezmienionym kształcie. 
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