
Stanowisko 
Kolegium Prezesów rodzinnych ogrodów działkowych Rejon Kielce 

z dnia 14 listopada 2012 r. 

w sprawie obywatelskiego projektu Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych z terenu miasta Kielce i okolic, zebrani 
na posiedzeniu w dniu 14.11.2012 roku, postanowili wypracować niniejsze Stanowisko w 
przedmiocie opracowanego obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD. 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego RP z dnia 11 lipca 2012 r. postawił na szali 
dotychczasowy dorobek polskich ogrodów działkowych, a w szczególności prawa 
milionowej grupy działkowców i członków ich rodzin. 

Wskazany termin 18 miesięcy na przygotowanie i wprowadzenie w życie nowych 
regulacji w odniesieniu do ogrodnictwa działkowego w naszym kraju to wbrew pozorom 
krótki okres. 

Wszystkie niemal środowiska polityczne zapewniły o krokach jakie podejmą aby 
zabezpieczyć przed likwidacją liczbę blisko 5 tysięcy ogrodów i wypracowany majątek 
działkowy oraz nabyte prawa wszystkich osób użytkujących swoje działki. 

Nie odmawiając dobrej woli co najmniej części z tych deklaracji, samo środowisko 
polskich działkowców przygotowało Projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. 
Dokument ten jest kompletnym i wyczerpującym zbiorem regulacji prawnych w zakresie 
ogrodnictwa działkowego. 

Począwszy od zabezpieczenia w pierwszej kolejności tytułów prawnych do terenów 
ROD oraz nabytych w dobrej wierze praw działkowców, w sposób całościowy zapisano 
funkcje ogrodów, procedury ich ewentualnej likwidacji i dalszego funkcjonowania 
w oparciu o spójne konstrukcje prawne. 

Projekt powyższy poddany został szerokim konsultacjom wśród samego środowiska, 
którego ma dotyczyć. 

Jak wskazują wyniki tychże rozmów, proponowane zapisy zostały w całości 
zaakceptowane przez samych działkowców, czemu dali oni jasny wyraz w trakcie 
X Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w Warszawie w dniu 6 października 
2012 r. 

Wówczas jednogłośnie przyjęto opracowany Projekt Ustawy o ROD, któremu 
nadano formę obywatelskiej inicjatywy. 

Potwierdzeniem powyższego niech będzie także fakt, iż od 8 listopada br. rozpoczęta 
akcja zbierania obligatoryjnej liczby podpisów pod w/w Projektem spotkała się z dużym 
odzewem wśród działkowców a nawet osób niezwiązanych z ogrodami działkowymi, 
które poprzez złożony podpis chętnie wesprą tę inicjatywę celem zachowania dorobku ROD 
także dla przyszłych pokoleń. 

Zwracamy się zatem treścią niniejszego Stanowiska do wszystkich partii 
i ugrupowań politycznych a także każdego indywidualnego parlamentarzysty o wsparcie 
naszej inicjatywy ustawodawczej. Zapisów wypływających od tych osób, które najlepiej 
znają zasady funkcjonowania ogrodów działkowych, specyfikę zarządzania nimi a także 
problemy z jakimi ROD borykają się na co dzień. 

Nie dopuśćmy aby to co dobrze służy tak wielkiej grupie obywateli i jest trudnym 
do przecenienia dorobkiem 115 lat mogło zostać zaprzepaszczone i wymazane z krajobrazu 
naszego kraju. 

Prezesi ROD rejon Kielce 
(lista podpisów w załączeniu) 


