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Kolegium Prezesów z rejonu Bydgoszcz - Wschód obradujące w dniu 
27.04.2013r jeszcze raz zapoznało się z założeniami i projektami ustaw przygotowanymi 
przez partie polityczne tj. Solidarną Polskę, PIS, SLD oraz zgłoszonym w dniu 25.03.2013r 
do laski marszałkowskiej projektem Platformy Obywatelskiej ustawy o ogrodach 
działkowych reklamującym go hasłem „oddać działki dla działkowców". Hasłem bardzo 
złudnym i nieprawdziwym. 
Projekt Platformy Obywatelskiej budzi wśród Nas przedstawicieli ogrodów niepokój. 
ponieważ chce wywłaszczyć działkowców z majątku na działkach, znacjonalizować i 
skomunalizować majątek, który działkowcy wypracowali w postaci infrastruktury 
ogrodowej, zagarnąć środki, jakie działkowcy zgromadzili ze swych składek. 
Dziś działki są w posiadaniu działkowców, którzy je użytkują w oparciu o konkretny tytuł 
prawny. Aby zrealizować hasło PO trzeba więc im je najpierw odebrać i uzależnić od woli 
gminy. 

Uczestnicy spotkania zdecydowanie udzielają poparcia dla projektu Ustawy o rod 
przygotowanym przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej i złożonym do Marszałek Sejmu 
RP jako projekt obywatelski. 
Projekt, który jest wolą użytkowników działek w rodzinnych ogrodach działkowych, ich 
rodzin, sympatyków i przyjaciół ruchu ogrodowego wyrażony złożeniem pod nim 924.801 
podpisów powinien zastąpić uznaną za niekonstytucyjną Ustawę o ROD z 2005r 

Panie Premierze 
Pokładamy ogromną nadzieję w Pana obiektywizmie i poczuciu sprawiedliwości. Obawiamy 
się, że zlekceważenie projektu obywatelskiego i nadanie waloru prawa projektom 
preferującym korzyści wybranych grup interesów doprowadzą do pokrzywdzenia 
działkowców, zamykania ogrodów oraz zaniku enklaw zieleni w miastach. 
Mamy nadzieję, że wpłynie Pan na swoich kolegów partyjnych, aby wycofali się z 
kontrowersyjnych zapisów, jakie znalazły się w propozycjach do projektu ustawy PO i stanie 
Pan w naszej obronie jak niejednokrotnie zapewniał nas Pan, że nie pozwoli skrzywdzić 
działkowców. 
Zwracamy się o poważne rozpatrzenie i przyjęcie do dalszego procedowania Projektu 
Obywatelskiego Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, w interesie i dla dobra 
polskich działkowców. 
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