
Stanowisko członków ROD im. 1-go Maja w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie 
projektów ustaw partii politycznych w zakresie ogrodnictwa działkowego 

oraz obywatelskiego projektu Ustawy o ROD 

My, działkowcy z Ogrodu im. 1-go Maja w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 
12.01.2013r. zapoznaliśmy się na nadzwyczajnym walnym zebraniu z propozycjami nowych 
przepisów w zakresie ogrodnictwa działkowego, składanymi przez różne ugrupowania 
polityczne. Po raz kolejny zostały nam również naświetlone rozwiązania wypracowane 
w obywatelskim projekcie Ustawy o ROD przez środowisko działkowców i PZD. 

Porównanie wszystkich tych projektów i założeń prowadzi do jednego wniosku. 
Dla działkowców i poszanowania ich praw najlepsze bez wątpienia są przepisy 
zaproponowane przez Polski Związek Działkowców. Przyczyna wydaje się być prosta 
- ich twórcami są ludzie, którzy z działkowcami i ich problemami stykają się każdego dnia. 
Znają zagrożenia jakie czekają na Ogrody i codziennie stają w ich obronie. Tematyka ROD 
jest bowiem bardzo skomplikowana, dotyczy ogromnej liczby ludzi i terenów oraz zahacza 
o wiele dziedzin życia społecznego. Budzi kontrowersje i stanowi źródło konfliktu interesów 
działkowców, samorządowców, deweloperów, urbanistów i byłych właścicieli gruntów. 
Nie jest więc łatwym zadaniem stworzenie przepisów, które godziłyby tak wiele różnych 
środowisk i jednocześnie gwarantowały sprawne ich funkcjonowanie w rzeczywistości. 

Propozycje partii politycznych, przede wszystkim Solidarnej Polski i Platformy 
Obywatelskiej, są nie do przyjęcia z punktu widzenia użytkowników działek. Wydaje się, 
że głównym, choć ukrytym pod pozorem usprawnienia działania Ogrodów, celem tych 
ugrupowań jest uwolnienie terenów zajmowanych obecnie przez ROD. Jak bowiem inaczej 
interpretować próby uzależnienia istnienia Ogrodów od zapisów w miejskich planach 
zagospodarowania przestrzennego? Jak inaczej podsumować próby nałożenia 
na działkowców opłat w oparciu o wartość rynkową gruntów? Lub też na przykład 
pozostawienie kwestii decyzyjnych dotyczących funkcjonowania ROD w gestii rad gmin? 
Wszystkie te rozwiązania prowadzić będą prędzej czy później do usuwania Ogrodów w ogóle 
lub przenoszenia ich daleko poza granice miast. Niestety, oznacza to zaprzepaszczenie idei 
ogrodnictwa działkowego w formie, w jakiej tradycyjnie była ona pielęgnowana od ponad 
wieku. 

Jedynym wyjściem by uratować jak największą liczbę Ogrodów jest poparcie 
dla obywatelskiego projektu Ustawy. Ponadto tylko on zawiera przepisy zakładające dalsze 
istnienie struktur zrzeszających działkowców. Zjednoczenie zaś w jednej dużej organizacji, 
posiadającej regionalne jednostki, jest najpewniejszym gwarantem i sposobem na realizację 
naszych interesów i obronę naszych praw. Wszyscy bowiem wiemy, że to właśnie w grupie 
jest siła. 



Już teraz, po dwóch miesiącach od rozpoczęcia akcji zbierania podpisów poparcia, 
działkowcy zgromadzili ponad 400 tysięcy podpisów. Mamy nadzieję, że politycy i władze 
również zdecydują się na poparcie naszego projektu, jako gwarancji pogodzenia sprzecznych 
interesów społecznych i wyjścia naprzeciw oczekiwaniom zarówno działkowców, 
jak i pozostałych zainteresowanych kwestią przyszłości terenów zajmowanych przez rodzinne 
ogrody działkowe. 

Działkowcy ROD im. 1-go Maja 

w Ostrowcu Świętokrzyskim 

(lista podpisów w załączniku) 


