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STANOWISKO 
ZARZĄDU ROD "TĘCZA" WE WROCŁAWIU 

W SPRAWIE OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH 

Zarząd ROD „Tęcza" we Wrocławiu, przy ul. Gosławickiej stwierdza, że obywatelski projekt 

Ustawy o ROD spełnia wymogi wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r. 

Ponadto projekt spełnia również oczekiwania działkowców i ich rodzin, zapewnia stabilizację 

istniejących ogrodów działkowych oraz ich dalszy rozwój. 

Projekt Ustawy daję podstawę sprawnego zarządzania ogrodami, stwarza również prawne 

możliwości harmonijnej współpracy z samorządami miast i gmin. Jest on wyważony oraz uwzględnia 

rozwiązania, które godzą interes działkowców z interesem Skarbu Państwa i Samorządów, a także 

interesy wszystkich podmiotów prowadzących ogrody działkowe. Zapewnia również nadzór i kontrolę 

nad ogrodami. 

W zgodności z Konstytucją RP gwarantuje prawa obywatelskie takie jak: 

• prawo zrzeszania się 

• ochronę własności 

• ochronę praw nabytych 

Złożony projekt zachowuje także ciągłość historyczną, istniejącego od ponad 100 lat ruchu 

działkowego w Polsce, uznawanego za najlepszy w Unii Europejskiej. 

Podtrzymuje jego dotychczasowe osiągnięcia. 

Projekt Ustawy o ROD ma prospołeczny i proekologiczny charakter, stanowiący kontynuację 

dotychczasowych działań działkowców, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju 

miejskich ekosystemów, kształtowania zdrowego otoczenia człowieka oraz ochrony czynników 

przyrodniczych. 

Odrębne potraktowanie w projekcie Ustawy mienia działkowców ma również swoje 

uzasadnienie w tradycji ruchu działkowego, jest także prawem nabytym. 

Mienie działkowców stanowi niejednokrotnie dorobek rodzinny kilku pokoleń działkowców, okupiony 

często wieloma wyrzeczeniami, pracą i nakładami finansowymi najczęściej niezamożnych rodzin. 

Należy pamiętać, że ogrody działkowe, w tym również nasz, powstawały dziesiątki lat temu, 

zazwyczaj na nieużytkach, które stanowiły swoisty problem. 



Obywatelski projekt Ustawy o ROD w odróżnieniu od projektów "Solidarnej Polski" i Platformy 

Obywatelskiej gwarantuje dalszy harmonijny rozwój ruchu działkowego w Polsce, daje poczucie 

stabilizacji i równowagi działkowcom, jak również w żaden sposób nie ogranicza rozwoju i realizacji 

inwestycji publicznych na terenach zajmowanych obecnie przez ROD z poszanowaniem Konstytucji RP. 

5. Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej 

6. Klub Parlamentarny SLD 

7. Klub Parlamentarny PSL 

8. Klub Parlamentarny "Ruch Palikota" 

9. Klub Parlamentarny "Solidarna Polska" 

10. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 

Otrzymują: 

1. Pani Ewa Kopacz 

2. Pan Bronisław Komorowski 

4. Pan Bogdan Borusewicz 

3. Pan Donald Tusk 

Marszałek Sejmu RP 

Prezydent RP 

Premier Rządu RP 

Marszałek Sejmu RP 


