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Szanowna Pani Marszałek! 

W związku z działaniami Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, w celu uchwalenia przez Sejm nowej ustawy 
regulującej sytuację miliona polskich rodzin korzystających z działek w ROD, 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie tej inicjatywy. 

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie 
dotychczasowej ustawy o ROD, w rodzinach działkowców zapanowało olbrzymie 
zaniepokojenie. Z wielkim niedowierzaniem słuchaliśmy ogłaszanego wyroku: 
uregulowania prawne sprawdzające się w praktyce i dobrze służące kilkumilionowej 
rzeszy ludzi w jednej chwili zostały zniesione a działkowcy zostali pozbawieni 
poczucia bezpieczeństwa prawnego. Byt Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
spełniających jak najbardziej pozytywna rolę w życiu wielomilionowej rzeszy Polaków 
został wyrokiem Trybunału zagrożony! 

Co prawda to wszystkie ugrupowania polityczne deklarowały wówczas, że nie 
pozwolą zrobić działkowcom i ogrodom krzywdy. 

Jednakże projekt złożony przez ugrupowanie Solidarna Polska nie sprzyja interesom 
działkowców. Patrząc na dotychczasowe działania posła Andrzeja Dera, który z 
ogromną zaciekłością i determinacją atakował obecną ustawę o rodzinnych ogrodach 
działkowych, trudno oczekiwać pozytywnych i korzystnych dla działkowców 
rozwiązań. Jego negatywny stosunek do ruchu działkowego jest powszechnie znany. 
Dlatego nie dziwi, że to co proponuje Solidarna Polska nie odpowiada potrzebom 
działkowców i nie zabezpiecza w odpowiedni sposób ich interesów i praw. 
Propozycja SP to nic innego, jak odgrzebana z szuflady i zmodyfikowana inicjatywa 
ustawodawcza, którą poseł Dera prezentował 3 lata temu, będąc posłem PiS. 

Konieczna jest nowa ustawa dla ogrodów. Ustawa, która zrealizuje wnioski 
Trybunału, bez narażania praw działkowców na uszczerbek. 

Projekt Ustawy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej spełnia te wymogi. Realizuje 
postulat pluralizmu i swobody zrzeszania, oddając w ręce samych działkowców 
decyzję, co do przyszłości ich ogrodu. Zwiększa też swobodę właścicieli terenów 
ogrodów w decydowaniu o sposobie ich wykorzystania. Jednocześnie wprowadza 
mechanizmy, które gwarantują, iż nowe rozwiązania nie zostaną spożytkowane 
przeciwko działkowcom i ogrodom. Dzięki temu działkowcy będą korzystać z takich 
samych gwarancji i ochrony, jak każdy obywatel. 



Uważamy, że proponowane rozwiązania w pełni zasługują na poparcie. Mamy 
nadzieję, że podzieli go również Pani Marszałek w Sejmie i poprze obywatelski 
projekt ustawy o ROD. Projekt opracowany przez działkowców, ale nie tylko dla 
działkowców. W Polsce, tak jak w całej Europie, ogrody działkowe służą bowiem 
całej społeczności lokalnej. 
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