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Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "RELAKS" W GÓRZE 
WOJ.DOLNOŚLĄSKIE z dnia 05 listopada 2012 r. w sprawie projektu ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych. 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Relaks" w Górze woj.Dolnośląskie w 
imieniu 465 działkowców po zapoznaniu się z projektem ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych stwierdza , że projekt spełnia oczekiwania działkowców oraz 
odpowiada wymogom Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. 
Projekt ten po szerokich konsultacjach społecznych został zaakceptowany na 
Nadzwyczajnym X Zjeździe Krajowym Polskiego Związku Działkowców w dniu 06 
października 2012 r. 
Przekształcenie się w związku z tym Polskiego Związku Działkowców w 
stowarzyszenie ogrodowe wraz z podstawowymi terenami 
jednostkami organizacyjnymi stanowiącymi rodzinne ogrody działkowe jest zgodne 
nie tylko z oczekiwaniami Trybunału Konstytucyjnego , ale zapewnia stabilizację 
obecnych rodzinnych ogrodów działkowych , poczucie bezpieczeństwa oraz ich 
dalszy rozwój. 
Projekt ustawy określa prawa działkowca obowiązki w uczstniczeniu w pokrywaniu 
kosztów funkcjonowania ogrodów.Przepisy projektu ustawy określiły przyczyny i 
zasady wygaśnięcia prawa do działki oraz sposób postępowania w tych sprawach 
organów stowarzyszenia ogrodowego. 
Projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przewiduje zwolnienia 
stowarzyszenia ogrodowego i działkowców z podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego oraz z podatku od osób prawnych, zabezpiecza działkowcom prawo do 
odszkodowań w przypadku likwidacji ogrodu lub jego części,zapewnia 
odszkodowania stowarzyszeniom , a także określa obowiązki wobec podmiotu 
likwidującego ogród w postaci zapewnienia nieruchomości zamiennej i założenie 
nowego rodzinnego ogrodu działkowego wraz z ustanowieniem na rzecz 
stowarzyszenia tytułu prawnego do ogrodu. 
Działalność związku nakierowania jest na pomoc socjalną zapewniając wypoczynek . 
Większość działkowców to renciści ,emerycji .bezrobotni o niskich dochodach, nie stać 
ich na wyjazdy na wczasy , wolny czas wraz z dziećmi spędzją na ogródkach 
działkowych.W świetlicach działkowych odbywają się spotkania rodzinne .zapraszane 
są dzieci ze szkoły i przedszkoli.Plony z działek zasilają budżet domowy. 
Zarząd i działkowcy ROD "Relaks" w Górze zwracają się z prośbą do Marszałka 
Sejmu RP o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. 
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