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Stanowisko 

Okręgowego Zarządu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

podjęte podczas posiedzenia w dniu 21 lutego 2013 r. 

dot. propozycji projektu ustawy o ROD 

opracowanej przez Solidarna Polskę. 

Członkowie Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie 

na zebraniu w dniu 21 lutego 2013 r. po zapoznaniu się z propozycjami Solidarnej 

Polski postanowili wyrazić swoje zdanie na jego temat. 

Autorem niniejszych propozycji jest Pan poseł Andrzej Dera. Wszyscy dobrze 

go znamy jeszcze z czasów kiedy był posłem PiS i jako przedstaw iciel tej partii złożył 

trzy lata temu w Sejmie projekt ustawy o ROD. Propozycja ta została odrzucona w 

pierwszym czytaniu. Zarzucono jej niekonstytucyjność. Mimo niepowodzeń poseł 

Dera dalej wałczył przeciwko PZD. Zmienił partię polityczną, ale swojego stosunku 

do PZD nie. Nie zmienił także swojej propozycji ustawy o ROD przekazując do Sejmu 

prawie taki sam projekt. Świadczy to o braku profesjonalizmu Pana posła. Tak bardzo 

chce zniszczyć PZD, że nie postępuje racjonalnie. 

Propozycje Solidarnej Polski sprowadzają się do uwłaszczenia działkowców, 

które tak naprawdę doprowadzi do utraty gruntów i działek i niczego dobrego nie 

przyniesie pojedynczemu działkowcowi. Grunty i ogrody na nich leżące mają być 

przejęte w zarządzanie gmin. 

Na temat propozycji posła Dery powiedziano i napisano już tyle negatywnych 

opinii, że dziwi nas jego upór w nieustanym forsowaniu tak źle opracowanych 

rozwiązań. Liczymy na to. że nie tylko my, ale również nasi parlamentarzyści nie 

dadzą się zwieść pozorom i rozpoznają w propozycjach Solidarnej Polski te same 

błędy co trzy lata temu i nie wezmą tych propozycji pod uwagę. 



Naszą odpowiedzią na działania SP jest obywatelski projekt ustawy o ROD. 

który spotkał się z pozytywnym przyjęciem naszego społeczeństwa. Ponad 920 tys. 

naszych obywateli podpisało się pod jego poparciem. Mamy nadzieję, że głos tak 

licznej grupy przyszłych wyborców nie zostanie niezauważony i niedoceniony. Po za 

tym w porównaniu z propozycją posła Dery nasz projekt oceniany jest znacznie lepiej. 

Przede wszystkim został on skonsultowany ze środowiskiem polskich działkowców. 

Zawiera wszystkie zastrzeżenia i uwagi Trybunału Konstytucyjnego z jednoczesnym 

zachowaniem praw i tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Reasumując propozycji Solidarnej Polski mówimy znaczące nie. Apelujemy 

zatem do naszych parlamentarzystów o rozsądek i poparcie obywatelskiego projektu 

ustawy o ROD. 

W imieniu członków OZ 

Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie 

Sekretarz OZ PZD Prezes OZ 

Eugeniusz Słowikowski Zbigniew Kołodziejczak 

Do wiadomości: 

1. Marszałek Sejmu RP 
2. Kluby Parlamentarne 
3. Posłowie z naszego okręgu 
4. Krajowa Rada PZD 


