
Rodzinny Ogród Działkowy 

im. 2 Armii WP w Poznaniu 

ul Bukowska 275 

Stanowisko 

Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 2 Armii Wojska Polskiego 

w Poznaniu z dnia 17 listopada w sprawie 

Obywatelskiego Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 

My działkowcy ROD im. 2 Armii WP, przodującego ogrodu w naszym mieście i regionie z satysfakcją 

odebraliśmy opracowanie projektu nowej ustawy regulującej funkcjonowanie ogrodnictwa 

działkowego i zgłoszenie go przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej do Sejmu oraz przyjęcie go do 

procedury legislacyjnej przez Marszałek Sejmu RP. 

Przedstawiony projekt jest wolny od zarzutu niekonstytucyjności, daje swobodę tworzenia 

stowarzyszeń w ogrodach likwidując monopolistyczna pozycję PZD oraz daje działkowcowi swobodę 

decydowania o swojej przynależności do stowarzyszenia likwidując dotychczasowe związanie prawa 

do działki z obowiązkiem przynależności do Związku czy stowarzyszenia. Jednak najważniejszymi 

zaletami projektu ustawy są: zachowanie prawa do działki, zachowanie zwolnienia z czynszu 

dzierżawnego, zachowanie własności majątku na działce, zachowanie zwolnienia z podatków, prawo 

do odszkodowań i działki zastępczej w przypadku likwidacji ogrodu oraz zachowanie charakteru 

i funkcji ogrodu działkowego. 

Projekt ustawy gwarantuje dalsze istnienie i rozwój ogrodnictwa działkowego, nie dopuszcza do 

zniszczenia dorobku pokoleń polskich działkowców budujących ogrody działkowe. Tym samym daje 

szanse na wypoczynek i pracę milionowi polskich rodzin, w większości należących do uboższej części 

społeczeństwa, dla których uprawa działki jest najczęściej jedyną formą kontaktu z naturą 

i prowadzenia zdrowego trybu życia. 

Popieramy zgłoszony projekt ustawy i składamy swoje podpisy na listach jego poparcia. Oczekujemy 

od Pani Marszałek Sejmu RP poddanie bez zwłoki projektu ustawy procesowi legislacji. Oczekujemy 

od parlamentarzystów wszystkich ugrupowań parlamentarnych uszanowania woli działkowców 

popierających projekt i uchwalenia dobrego prawa dla działkowców. Wyrażamy nadzieję, że interesy 

partyjne nie przysłonią potrzeby uchwalenia ustawy w nakazanym przez Trybunał Konstytucyjny 

terminie ponad partyjnymi podziałami. 

Będziemy bacznie obserwować postawę parlamentarzystów w tak istotnej dla nas sprawie! 

Przewodniczący 

Komisji Stanowisk i Wniosków 

Andrzej Gorczyński 

Otrzymują: 

Przewodniczący 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
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1. Marszałek Sejmu RP 

2. Kluby parlamentarne i koła poselskie 


