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Stanowisko 
Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
„Bajka" w Żaganiu w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych 

W dniu 14 grudnia 2012r. odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Bajka" 
w Żaganiu. Uczestnicy posiedzenia, po zapoznaniu się ze złożonym przez Komitet 
Inicjatywy Ustawodawczej projektem obywatelskim nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych w dniu 12 października 2012 roku do kancelarii Sejmu, zwracają się do Pani 
Marszałek o rozpoczęcie procedury legislacyjnej dotyczącej projektu tej ustawy. 

Uczestnicy posiedzenia z satysfakcją przyjęli zatwierdzony przez 
X Nadzwyczajny Krajoyyy Zjazd Delegatów PZD obywatelski projekt ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Przedstawiony akt prawny nie zawiera rozwiązań zakwestionowanych przez 
Trybunał Konstytucyjny i jednocześnie gwarantuje zachowanie dorobku ruchu polskiego 
ogrodnictwa działkowego oraz poszanowanie praw nabytych przez 
działkowców użytkujących dziatki. Projekt ustawy wprowadza samoorganizacja osób 
zainteresowanych korzystaniem z działek i zarządzanie ogrodami przez stowarzyszenia 
działkowców. Wprowadza szereg nowych rozwiązań systemowych mających na celu 
uregulowanie prawnych podstaw funkcjonowania działek w rodzinnych ogrodach 
działkowych. Zachowuje wszystkie prawa przysługujące obecnie działkowcom oraz 
realizuje postulat wolności zrzeszania się w obrębie stowarzyszenia prowadzącego ogród 
działkowy. Zgodnie z projektem prawo do działki będzie niezależne od przynależności do 
jakiejkolwiek organizacji. Na uwagę zasługuje również wprowadzenie nowych rozwiązań 
umożliwiających uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajmowanych przez 
rodzinne ogrody działkowe. Dzięki temu możliwe będzie powstrzymanie nieuzasadnionych 
likwidacji ogrodów działkowych. 

Apelujemy do Pani Marszałek Sejmu oraz wszystkich posłów obecnej kadencji, 
którym na sercu leży dobro prawie pięciu milionów mieszkańców naszego kraju 
korzystających z rodzinnych ogrodów działkowych, o przyjęcie projektu w wyznaczonym 
przez Trybunał Konstytucyjny terminie, dla dobra i spokoju życia emerytów, rencistów, 
bezrobotnych i najniżej uposażonych grup społecznych. 
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