
STANOWISKO 
UCZESTNIKÓW SPOTKANIA W SPRAWIE OBYWATELSKIEGO 

PROJEKTU USTAWY O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH. 
z dnia 6 grudnia 2012r. 

My działkowcy mazowieccy uczestniczący w spotkaniu w Wojskowej Akademii 
Technicznej, zaniepokojeni aktualną sytuacją ruchu działkowego w Polsce, apelujemy 
do Parlamentarzystów, reprezentujących nas w Sejmie i w Senacie, o zapoznanie się z 
rozwiązaniami ustawowymi przygotowanymi przez nas samych, które zawarte zostały 
w obywatelskim projekcie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 
Uchwalenie przez Parlament ustawy w proponowanym kształcie gwarantuje 
milionowej rzeszy działkowców: 

- kompleksową regulację funkcjonowania ogrodów działkowych, 
- uwzględnienie rozstrzygnięcia przyjętego w wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego, 
- zachowanie naszych praw, niekwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny, 
- zachowanie podstaw prawnych istnienia ogrodów i płynne przejście do nowego 

systemu prawnego, 
- dobrowolność uczestnictwa ogrodu w strukturach prawnego następcy PZD, 
- możliwość samodzielnego funkcjonowania ogrodu, który przy zachowaniu 

procedur przejmie majątek i wszystkie prawa i obowiązki danego ROD, 
- zachowanie przez działkowca prawa własności majątku na działce, 
- dobrowolność przynależności organizacyjnej działkowca, 
- uregulowanie prawa działkowca do działki, 
- zabezpieczenie praw ogrodów i działkowców w przypadku likwidacji ROD, 
- Szeroką kontrolę sądową przestrzegania praw działkowców, 
- uregulowanie stanu prawnego gruntów ROD, 

Jednocześnie zapisy obywatelskiego projektu Ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych nie narażają Skarbu Państwa, ani jednostek samorządu terytorialnego na 
ponoszenie dodatkowych kosztów wynikających z funkcjonowania ogrodów, 
gwarantują wszelkie, należne prawa właścicielom gruntów i pozwalają na kontynuację 
i rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Doceniamy działania mające na celu uregulowanie prawne ruchu działkowego, 
podjęte przez niektóre środowiska polityczne. Analizujemy propozycje zawarte w 
poszczególnych projektach ustaw składanych do Laski Marszałkowskiej. Jednak żaden 
z tych projektów nie rozwiązuje kompleksowo wszystkich istotnych problemów, ani 
nie gwarantuje działkowcom takich praw jak omawiany obywatelski projekt Ustawy o 
ROD. 

Dlatego apelujemy do wszystkich działkowców mazowieckich i sympatyków 
ogrodów o poparcie obywatelskiego projektu Ustawy o ROD. 

UCZESTNICY SPOTKANIA 
/podpisy złożyło 406 uczestników/ 

Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r. 
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