
Stanowisko 
Kolegium Prezesów rodzinnych ogrodów działkowych Rejon Kielce 

z dnia 14 listopada 2012 r. 

w sprawie projektu ustawy o ogrodach działkowych Solidarnej Polski 

W dniu 14 listopada 2012 r. w trakcie posiedzenia Kolegium Prezesów ROD 
Rejon Kielce, dokonano szczegółowej analizy przygotowanego projektu ustawy 
o ogrodach działkowych autorstwa Solidarnej Polski. 

Przygotowany dokument już w początkowej swej części zaczyna budzić daleko 
idące wątpliwości co do celu jakiemu miałby służyć i kręgu osób do jakiego miałby 
być skierowany. 

Dotychczasowa ustawowa powierzchnia działki rodzinnej z przedziału od 300 
do 500 m2 w myśl projektu miałaby być zwiększona nawet do 1500 m2. 

Połączenie tejże powierzchni z proponowanymi dwiema kategoriami osób 
w ogrodzie działkowym a mianowicie: właścicieli i użytkowników, automatycznie 
wręcz nasuwa pytanie o cel takich zapisów. 

Propozycja powyższa z całą pewnością nie jest nakierowana na dobro 
działkowców. 

W miejscu tym zasadnym jest w pełni postawienie kolejnego zapytania. 
Czy potencjalny właściciel terenu o powierzchni 1500 m2 to jeszcze użytkownik 
działki i kontynuator 115 - letniej idei ogrodnictwa działkowego, czy też osoba 
zainteresowana jedynie możliwością jak najszybszej zabudowy tak posiadanego 
gruntu? 

Dla nas, jak i dla miliona użytkowników działek już te dwa pierwsze zapisy 
napawają dużą obawą o przyszłość blisko 5 tysięcy ogrodów działkowych 
w obliczu ewentualnego wejścia w życie projektu Solidarnej Polski. 

Zaproponowana inicjatywa ustawodawcza nie jest wolna od kolejnych 
nieżyciowych przepisów i całkowicie oderwanych od realiów funkcjonowania 
ogrodów działkowych w naszym kraju. 

Autor projektu wykazuje się w naszej ocenie pełną nieznajomością specyfiki 
ROD, wypracowanych na przestrzeni minionych lat rozwiązań, które nie tylko zostały 
przyjęte i zaakceptowane przez środowisko działkowców ale co najważniejsze 
- spełniają swoją rolę i są skutecznym mechanizmem dla każdego Zarządu ogrodu 
w codziennej, bieżącej działalności. 

W żaden sposób nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego osoba 
przygotowująca niniejszy projekt, podejmuje walkę z dotychczasowymi zasadami 
funkcjonowania ROD, wprowadzając daleko niefunkcjonalne konstrukcje i regulacje. 

Próba ich wprowadzenia nie może być w żaden sposób tłumaczona 
np. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ nawet sam Trybunał podkreśla 
konieczność zabezpieczenia wszelkich praw użytkowników działek a nie 
doprowadzenia do likwidacji ROD, bądź w najlepszym przypadku do uniemożliwienia 
dalszego ich funkcjonowania. 



Omawiany projekt jest niemalże kopią poprzedniej propozycji ustawowej Posła 
Andrzeja Dery. Propozycji, która została jednomyślnie odrzucona przez samych 
adresatów do których miała być skierowana - działkowców. Ze zdumieniem 
i niemałym zaskoczeniem przyjęliśmy fakt, że Pan Poseł po raz kolejny próbuje 
przeforsować zapisy, które w całości są negowane przez środowisko działkowe. 
Kolejne setki listów w tejże sprawie wydają się nie wzruszać Autora projektu, 
a szkoda bo są one opiniami ludzi, którzy najlepiej wiedzą jak ogrody działkowe 
funkcjonują, gdyż sami w tych ogrodach żyją. 

Nie chcąc się wdawać we wskazywanie dalszej, szerokiej listy szkodliwych 
zapisów, które można odnaleźć w niniejszym projekcie, nie sposób jednak nie odnieść 
się do kuriozalnego zapisu o nacjonalizacji majątku PZD. Pytamy zatem, 
kto dał Panu Posłowi prawo do decydowania o dorobku ponad miliona działkowców 
zgromadzonego na przestrzeni często kilkudziesięciu i więcej lat?! Wszelkie środki 
finansowe Związku są majątkiem ogółu działkowców i jakiekolwiek różnicowanie 
i oddzielanie PZD od działkowca jest całkowitą pomyłką i wyrazem niezrozumienia 
podstawowych praw funkcjonowania polskiego ogrodnictwa działkowego. 

Pozostaje nam w konkluzji przedmiotowego Stanowiska żywić nadzieję, 
że projekt Solidarnej Polski, jako dalece szkodliwy dla samej idei ogrodów 
działkowych i co najważniejsze - nie zabezpieczający praw działkowców i przyszłości 
samych ROD, zostanie przez Sejm RP odrzucony. 

Za takie propozycje, po raz kolejny już środowisko świętokrzyskich i polskich 
działkowców Panu Posłowi serdecznie dziękuje! 

Prezesi ROD rejon Kielce 
(lista podpisów w załączeniu) 


