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STANOWISKO

Uczestnikow Walnego Zebrania

z dnia 21 kwietnia 2012 roku

w sprawie pnyszloSci ruchu ogrodnictwa dzialkowego w polsce

i znaczenia ustawy o rodzinnych ogrodach dziatkov,rych

\Afidarzenia ostatnich lat, a w szczeg6lno6ci zaskar2enie do Trybunafu Konstytucyjnego
ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkovuych aktu stanowiqcego fundament istnienia
ogrodnictwa dziatkowego w Polsce, postawity pod znakiem zapytania przyszlo6c
naszych ogrodow oraz ruchu. Pomimo to, Swiadomi istoty ogrodow dziatkowych oraz
ich znaczenia dla spoleczenstwa, uczestnicy Walnego Zebrania ROD im. ptk Stanislawa
Dqbka w Rumi vtyra2alq nadziejq, iz warto6ci, jakie realizujqogrody oraz potencjat,
ktory drzemie w milionowym ruchu spolecznym, pozwolE nam obroni6 nasze ogrody dla
przysztych pokolen.

od bf isko 45lat w RoD im. plk Stanislawa Dqbka w Rumi dzialki sluzq ich
uZytkownikom - cztonkom PZD. Jako teren zielony stanowi istotny mechanizm w
dziataniach na rzecz zr6wnowazonego rozwoju miasta, a umo2liwiajqc blisko 280
rodzinom prowadzenie upraw ogrodniczych na wlasne potrzeby oraz stanowiqc dla nich
miejsce wypoczynku, sq niezwykle efektywnym Srodkiem wsparcia socjalnego. Ogrod
dziatkowy to r6wnie2 miejsca spotkari rodzinnych . Kaady, kto zna specyfikg 2ycia-
ogrodow, dostrzegl pozytywny wptyw korzystania z dzialki na umacnianie wigzi
rodzinnych, zapobiegan ie poczuciu wyobcowania spofecznego oraz budowanie
solidarno6ci miqdzyludzkiej.

Oczywi5cie, aby odpowiedziec na to spoteczne oczekiwanie, ogr6d musi siq zmienia6.
Poprawa zagospodarowania i infrastruktury, czy upowszechnienie upraw eiolog icznych
na dzialkach, to zadania stojqce przed naszym ogrodem. Jednak nie wszystkolaleZy
wytqcznie od nas. Konieczna jest ewolucja nastawienia do ogrod6w ze stiony
niekt6rych przedstawicieli wladz publicznych. Zachowanie stibilnej pozycji piawnej
dzialkowc6w i naszego ogrodu, dostrzezenie w samorzqdzie dzialkowc6w partnera
spotecznego pomocnego w zaspokajaniu socjalnych potrzeb oraz wypracowanie
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nowych mechanizmow wsparcia ogrodnictwa dzialkowego wszystko to niewqtpliwie
przyczyniloby sig do lepszego wykorzystania naszego potencjafu, a co zatym idzie, do jego
dalszego rozwoju, tak jak to ma miejsce w innych ogrodach na terenie kraju.

Dlatego tez Walne Zebranie ROD im. plk Stanistawa Dqbka w Rumi bqdzie popiera6
wszystkie ugrupowania i Srodowiska polityczne wspierajqce nasz Zwiqzekw dzialaniach,
kt6re sluzq ochronie i rozwojowi rodzinnych ogrod6w dziatkowych w Polsce.

Walne Zebranie ROD im. ptk Stanislawa Dqbka w Rumi uznaje ustawg z dnia 8 lipca 2005r.
o rodzinnych ogrodach dzialkowych za fundamentalne i szczytowe osiqgnigcie polskiego
ruchu ogrodnictwa dziafkowego. Akt ten zwienczyl starania rzeszy polskich dzialkowcow o
zapewnienie dogodnych warunk6w do uzytkowania dzialek, atak2e stanowi stabilny
fundament rozwoju nowoczesnej organizacji skupiajqcej dzialkowc6w.

Od ponad szeSciu lat ustawa o ROD jest gwarantem tnryatoSci i rozwoju ruchu ogrodnictwa
dziatkowego w Polsce. Stoi na straZy praw, z trudem osiqgnigtych przez dzialkowcow.
ZostaNa wdrozona we wszystkich ogrodach i sprawdzila sig w praktyce. Jest wysoko
oceniana przez samorzqdy lokalne. Ustawa zawiera regulacje, kt6re skutecznie zapewniajq
istnienie i rozkwit ogrodow dziatkowych w Polsce. Zapewnia dzialkowcom szereg
fundamentalnych praw, dzigki ktorym mogq bezpiecznie korzysta6 ze swoich dzialek. Do
najwazniejszych z nich nale?'q:

'prawo do bezptatnego uzywania grunt6w publicznych pod ogrody dzialkowe;

' prawo do uzytkowania dzialek na zasadzie konkretnego tytulu prawnego,
podlegajqcego ujawnieniu w ksigdze wieczystej;

o prawo wtasno6ci nasadzen i obiekt6w usytuowanych na dzialce;

. prawo do zwolnien podatkovvych z gftulu uzytkowania dzialki;

' prawo do odszkodowania za utraconq wlasno66 wskutek likwidacji ogrodu;

. prawo do dzialki zamiennej w razie likwidacji ogrodu;

' prawo do zachowania dzialki i pozostania w ogrodzie w razie zasadneg o Zqdania
zwrotu terenu ogrodu pzez bylych wlaScicieli;

' prawo przejgcia dziatki po zmartym dziatkowcu przezjego osoby bliskie.

Powyzsze uprawnienia zapewniajqdzialkowcom konieczne warunki do wlaSciwego
uzytkowania dziatek. Ustawa nadaje rodzinnym ogrodom dziafkowym status urzqdzen
uzyteczno6ci publicznej, dzigki czemu stanowiq one element socjalnej infrastruktury, kt6ra
iest powszechnie dostgpna dla wszystkich czlonk6w spoleczno6ci lokalnej, co rodzi po
stronie gmin okreSlone obowiqzki wobec og rod6w, sluzqcych okolicznym-mieszkafi com.

Obowiqzujqca ustawa o ROD stanowi r6wnie2 przeszkodq dla coraz czqstszych pr6b
swobodnego przejmowania terenow zajgtych pzez ogrody dzialkowe. Jest to mozliwe
gtownie dzigki zapisom.ugtawy wymagajqcym zgody Zwiqzku na likwidacjg ogrod6w na
cefe niepubliczne, przydzielania teren6w zastgpczych z calkowicie odtworzonq
infrastrukturq, a takhe wyptaty pelnego odszkodowania na rzecz dziatkowc o* i Zwiqzku za
nie odtwarzalny majqtek. Dzigki temu w Polsce jest prawie pig6 tysigcy ogrod6w, z itorycn
korzysta milion polskich rodzin.
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Ze wzglqdu na swojq skuteczno66 w obronie istnienia ogrod6w i interes6w dzialkowc6w,
ustawa o ROD jest ustawicznie i zaciekle atakowana. Dotychczasowe proby jej uchylenia
okazywaty sig daremne z uwagi na nieprzejednane stanowisko dzialkowcow i naszego
Zwt4zku, ktorzy stojq na straZy zachowania nienaruszalnoSci ustawy, cieszqcej sig
powszechnym poparciem w Srodowisku dziatkovvym, ale r6wniez w6r6d samorzqd6w
lokalnych. W og6lnopolskim apelu w obronie ustawy zebrano 620 tys. podpis6w, co
najlepiej Swiadczy o powszechno5ci poglqd6w dotyczqcych znaczenia ustawy o ROD.
Poparcia dla tej ustawy udzielaly r6wniez partie polityczne oraz parlamentarzy6ci z r62nych
ugrupowan politycznych.

Ta masowa obrona zakoficzyNa etap bezpo6rednich atak6w na ustawg, lecz nie
powstrzymala innych prob jej uchylenia. Swiadczy o tym wniosek I Prezesa Sqdu
Najwyzszego do Trybunalu Konstytucyjnego o zaskazeniu calej ustawy o ROD. Gdyby
wniosek zostal uwzglgdniony, to wszystkie najwaZniejsze prawa, przystugujqce obecnie
polskim dzialkowcom, zostatyby bezpowrotnie utracone. Niekorzystny wyrok Trybunalu
oznaczalby, 2e powy2sze prawa zostalyby uchylone ijuz nigdy nie moZna byNoby ich
przywrociC. W rezultacie dziatkowcy i ogrody by+yby pozbawione wszelkiej ochrony
prawnej. Trudno przypuszczaf, aby bez gwarancji zapisanych w ustawie o ROD wigkszo66
ogrod6w przetrwala i stuzyla kolejnym pokoleniom dzialkowcow.

Majqc powy2sze na uwadze, Walne Zebranie ROD im. plk Stanislawa Dqbka w Rumi
stwierdza, 2e ustawa o ROD jest najlepszym dokumentem prawnym w historii ogrodnictwa
dzialkowego istanowi szczytowe osiqgnigcie naszego ruchu. Tylko ustawa mo2e
skutecznie chroni6 sluszne interesy dzialkowc6w i Zwiqzku przed licznymi
niebezpieczefistwami groZqcymi calemu naszemu ruchowi. Dlatego te2 sprawqzasadniczq
dla ogrodnictwa dzialkowego w Polsce jest obrona i zachowanie ustawy o ROD
gwarantujqcej dotychczasowe uprawnienia dzialkowc6w, ogrodow i naszego Zwiqzku.

Walne Zebranie ROD im. ptk Stanisfawa Dqbka w Rumiwzywa zatem wszystkie organy
ZwiEzku, atak2e wszystkich dzialkowc6w do kontynuowania obrony ustawy o ROD!

Walne Zebranie ROD im. ptk Stanistawa Dqbka w Rumi wzrya r6wniez Sejm do
poszanowania woli milionowej rzeszy dzialkowc6w o zachowanie dotychczasowego
systemu funkcjonowania ogrod6w i Zwiqzku,jako sprawdzonych w praktycznym dzialaniu i

pozytywnie ocenianych przez Srodowisko dzialkowe oraz samorzqdy lokalne.

Walne Zebranie ROD im. plk Stanislawa Dqbka w Rumi zwraca sig takze do Trybunatu
Konstytucyjnego o wysluchanie gtosu polskich dzialkowc6w i nieuwzglgdnienie wniosku I

Prezesa Sqdu Najwyzszego oraz zachowanie ustawy o ROD w niezmienionym ksztalcie.

Nasze stanowisko kierujemy do:

- Prezydenta RP Bronislawa Komorowskiego,

- Marszafka Sejmu RP Ewy Kopacz,

- Premiera Rzqdu RP Donalda Tuska,

- Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Slawomira Nowaka,

- Wojewody Pomorskiego Ryszarda Stachurskiego,

orcz przesylamy do wiadomoSci:
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- Prezesa Polskiego Zwi4zku Dziatkowc6w Eugeniusza Kondrackiego,

- Prezesa OkrggowegoZarzqdu PZD w Gdafisku Czeslawa Smoczyfiskiego.

Z dzialkowym pozdrowieniem :

Przewodniczqca Komisji Uchwal i Wniosk6w Romualda Kwiatkowska,

Przewod n iczqcy Wa I neg o Zebra n ia Bog uslaw lwa n ia k,

Prezes Zarzqdu ROD Stanistaw Kleisa.

Pod niniejszym stanowiskiem swoje podpisy zlo2yto 71 uczestnikow Walnego Zebrania
Sprawozdawczego.

Rumia, dnia21 kwietnia 2012 r.

2012-05-07


