
Stanowisko nadzwyczajnego walnego zebrania dzialkowcow z Gminy 
Konskie w sprawie projektow ustaw skladanych przez partie polityczne 
dotycz~ce ROD oraz Obywatelskiego Projektu Ustawy 0 ROD 

W dniu 30 stycznia 2013r. w Konskich odbylo si~ nadzwyczajne walne zebranie 
dzialkowcow z terenu Gminy Konskie b~dC\.cych czlonkami Ogrodow ,,ROD Wrzos", 
"ROD Oaza" , ROD Pod lasem" , "ROD Burmistrzowka", ktorego celem bylo zapoznanie 
ui;ytkownikow dzialek i ich rodzin z propozycjami projektow Ustawy 0 rodzinnych 
ogrodach dzialkowych przygotowanych przez partie polityczne tj . SLD, SolidamC\. Polsk~ oraz 
Platform~ Obywatelsk'l, ale szczegolnie z projektem Ustawy 0 ROD przygotowanym i 
zlozonym do Marszalka Sejmu jako Projekt Obywatelski. 

Uczestnicy spotkania propozycje uregulowan prawnych w zakresie ogrodnictwa 
dzialkowego przedstawione przez partie polityczne przyj~li z duzym niepokojem 
i niezadowoleniem. Prezentowane przez partie polityczne projekty SC\. calkowicie odmienne od 
deklaracji skladanych publicznie po wyroku Trybunalu Konstytucyjnego w sprawie 
niezgodnosci z konstytucja Ustawy 0 rodzinnych ogrodach dzialkowych z 2005 roku. 
Nie zgadzamy si~ z przedstawionymi propozycjami ktore glownie doprowadzC\. do: 

1. 	 Calkowitej likwidacji PZD, nacjonalizacj i lub komunalizacji jego majC\.tku. 
2. 	 Nalozenia na dzialkowcow wysokich oplat za korzystanie z terenow, ustalonych 

w oparciu 0 rynkowC\. wartosc gruntu. 
3. 	 Braku zwolnien z podatku. 
4. 	 Istnienie Ogrodow b~dzie zalezne od zapisow w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. 

Naszym zdaniem takie uregulowania prawne doprowadzC\. do likwidacji Rodzinnych 
Ogrodow Dzialkowych - to dzialanie , kt6re prowadzi do unicestwienia idei ogrodnictwa 

\ 

dzialkowego w tradycyjnej formie, ktora byla realizowana i piel~gnowana od ponad 100 lat. 
Jak si~ majC\. do tego deklaracjC\. polityk6w, ktorzy zapewniali dzialkowcow, ze to oni w tej 
sprawie SC\. najwazniejsi i nie pozwol'lc aby indywidualnie stala im si~ jakakolwiek krzywda? 

Najwazniejsza spraw'lc na dzis dla dzialkowcow jest ratowanie Ogrodow. Mozemy to 
zrobic i robimy to poprzez udzielenie jednomyslnego poparcia dla obywatelskiego projektu 
Ustawy 0 ROD. To on powinien zast'lcPic uznan'lc za niekonstytucyjn'lc Ustaw~ 0 ROD z 2005r. 
Tylko on zawiera zapisy, ktore zabezpieczajC\. dalsze funkcjonowanie istniej'lccych ogrodow, 
istnienie struktur zrzeszaj'lccych dzialkowc6w, zachowanie tytulow prawnych do gruntow oraz 
ochron~ indywidualnej wlasnosci dzialkowcow. Zyjemy nadziej'l, ze politycy zaufaj'lc 
dzialkowcom i zdecydowanie pOpr'lc nasz projekt, ktory jest gwarantem pogodzenia interesow 
wszystkich grup spolecznych, co pozwoli mocniej i sprawniej budowac spoleczenstwo 
obywatelskie. 
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