
Stanowisko 

Uczestników narady księgowy Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu 
bydgoskiego z dnia 5 grudnia 2012 r. 

w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych 

Sytuacja polskich działkowców, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 
lipca 2012r., wymusiła konieczność podjęcia działań mających na celu 
przygotowanie, opracowanie i złożenie nowego obywatelskiego projektu ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych w Sejmie RP. 

Projekt obywatelski powstał z inicjatywy i przy poparciu całego środowiska ogrodów 
działkowych. Projekt wyraża wolę polskich działkowców, zawiera korzystne 
propozycje rozwiązań przede wszystkim dla samych działkowców, dla ogrodów 
działkowych i dla całego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, ale też i dla 
społeczności lokalnych. 

Dzisiaj zauważamy nagłe zainteresowanie sprawą działkowców ze strony 
poszczególnych partii, dotąd niezbyt chętnie dostrzegających nasze problemy. Nagle 
składają własne projekty ustawy w sprawie dalszego funkcjonowania ogrodów 
działkowych. Projekty te w sposób zasadniczy różnią się od propozycji zawartych w 
projekcie obywatelskim ustawy przygotowanej przez działkowców. Przede wszystkim 
zmierzają do unicestwienia wspólnej organizacji reprezentującej ogrody z całego 
kraju. 

Zdecydowanie i jednoznacznie odrzucamy propozycję ustawy przygotowanej przez 
Solidarną Polskę, która nie ma nic wspólnego ze swoją nazwą, a wręcz przeciwnie, 
projekt jej autorstwa jest solidarny wyłącznie z przeciwnikami ruchu działkowego. 

Stoimy na stanowisku, że w naszej sprawie, decydujący głos należeć powinien do 
samych działkowców, a głosem tym są propozycje zawarte w projekcie obywatelskim 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Od dnia 8 listopada br., czyli od chwili ukazania się komunikatu informującego o tym. 
że zgodnie z decyzją Marszałka Sejmu z dnia 5 listopada 2012r. osobowość prawną 
uzyskał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych, zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów pod tym projektem. To 
oczywisty dowód na słuszność podjętej decyzji a także powód dla którego polscy 
politycy winni zastanowić się nad rozważeniem i przyjęciem woli wielomilionowego 
środowiska ludzi skupionych wokół ruchu ogrodów działkowych. 

Pod stanowiskiem podpisy złożyło 36 osób. 


