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w sprawie obywatelskiego projektu Ustawy o ROD 
i projektów innych ugrupowań politycznych w zakresie ogrodnictwa działkowego 

* 

Wszyscy doskonale wiemy, jak ciężkie czasy nadeszły dla Polskiego Związku 
Działkowców. Trybunał Konstytucyjny dał 18 miesięcy na stworzenie w miejsce 
jeszcze obowiązującej Ustawy o ROD - nowych regulacji. Oczywistym było, że PZD 
musi przygotować projekt płynący od działkowców i wychodzący z ich środowiska. 
Złożenie swoich projektów zapowiedziały też prawie wszystkie ugrupowania 
polityczne. Stanęło przed nami wszystkimi zadanie bardzo trudne - napisanie 
przepisów, które wychodzić będą naprzeciw zarówno oczekiwaniom ponad miliona 
polskich działkowców, jak i samorządów terytorialnych czy dawnych właścicieli 
terenów, na co w uzasadnieniu do swojego wyroku wskazywał Trybunał 
Konstytucyjny. 

Obywatelski projekt złożony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej znamy 
wszyscy. Wszyscy też zgodnie twierdzimy, że są to najlepsze przepisy, jakie mogły 
zostać stworzone dla uzupełnienia powstałej luki. Szczegółowo, kompleksowo 
i spójnie regulują skomplikowaną materię rodzinnych ogrodów działkowych oraz 
struktur organizacyjnych ogólnopolskiego stowarzyszenia ROD. Trudno jest stworzyć 
odpowiednie przepisy ludziom, którzy nie mają z regulowaną materią do czynienia na 
co dzień w praktyce. Zwłaszcza, jeżeli dotyczy ona tak wielu obywateli i dużej ilości 
terenów, mając realny wpływ na życie ogromnej liczby ludzi. Dlatego cieszymy się, że 
środowisko polskich działkowców stanęło na wysokości zadania, i jako najbardziej 
„zaznajomione" z tą trudną tematyką znające ją od przysłowiowej podszewki, 
stworzyło przepisy w pierwszej kolejności chroniące tereny istniejących ROD oraz 
słusznie nabyte prawa użytkowników działek i ich indywidualną własność. 

Bardzo ważny z punktu widzenia przyszłości ogrodów jest fakt. że projekt 
obywatelski przewiduje dalsze istnienie struktur zrzeszających działkowców, zarówno 
na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim. Jest bowiem oczywistym, że tylko duża, 
silna i mówiąca jednym głosem organizacja ma szansę skutecznie walczyć o prawa 
i interesy swoich członków. Historia zna wiele przykładów, w których rozdrobnienie 
oznaczało, prędzej czy później, koniec danej organizacji czy grupy. Dlatego tak ważne 
jest obecnie zachowanie jedności działkowców z całego kraju i poszczególnych 
okręgów, zachowanie struktur organizacyjnych na tych szczeblach, które pomagają 
w funkcjonowaniu i obrocie prawnym poszczególnym Zarządom ROD. Nasi najwięksi 
oponenci i przeciwnicy wiedzą, że najlepszym sposobem na usunięcie niewygodnych 



Powyższe rozwiązania proponowane przez partie niestety nas nie dziwią. Już od 
lat bowiem stale udowadniano nam, że dla części polskich polityków rodzinne ogrody 
działkowe to nie ludzie i ich prawa, a grunty i stojące za nimi pieniądze z łatwością 
mogące pomóc w łataniu samorządowych dziur budżetowych. My, działkowcy, nie 
możemy na to pozwolić! To już jeden z ostatnich momentów, w których nasza jedność 
i wspólny cel mogą pozwolić nam na uratowanie rodzinnych ogrodów działkowych. 
Wystarczająca liczba 100 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy 
została już zebrana, lecz musimy walczyć o jeszcze więcej. Wszyscy niech przekonają 
się jak silną grupą społeczną są polscy działkowcy i jak ważna jest sprawa, o którą 
walczymy. Wierzymy, że razem uda nam się osiągnąć cel i obronić ROD przed 
zakusami nieprzychylnych środowisk. 

Uczestnicy posiedzenia 

(lista podpisów w załączniku) 


