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Szanowny Panie Premierze! 

W związku z działaniami Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, w celu uchwalenia przez Sejm nowej ustawy 
regulującej sytuację miliona polskich rodzin korzystających z działek w ROD, 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie tej inicjatywy. 

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie 
dotychczasowej ustawy o ROD, w rodzinach działkowców zapanowało olbrzymie 
zaniepokojenie. Z wielkim niedowierzaniem słuchaliśmy ogłaszanego wyroku: 
uregulowania prawne sprawdzające się w praktyce i dobrze służące kilkumilionowej 
rzeszy ludzi w jednej chwili zostały zniesione a działkowcy zostali pozbawieni 
poczucia bezpieczeństwa prawnego. Byt Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
spełniających jak najbardziej pozytywna rolę w życiu wielomilionowej rzeszy Polaków 
został wyrokiem Trybunału zagrożony! 

Co prawda to wszystkie ugrupowania polityczne deklarowały wówczas, że nie 
pozwolą zrobić działkowcom i ogrodom krzywdy. 

Z wielkim szacunkiem Panie Premierze, ale projekt Ustawy opracowany przez PO to 
wielka drwina z działkowców - obywateli Państwa polskiego. W sytuacji wielkiej 
niepewności, bo wyrokiem Trybunału obecna Ustawa obowiązuje tylko do stycznia 
przyszłego roku, proponowanie ograniczenia a wręcz odebrania praw i radykalne 
pogorszenie warunków funkcjonowania ogrodów to wielka nieodpowiedzialność ze 
strony rządzącego ugrupowania. Państwo dobrze rządzone winno zapewnić swoim 
wszystkim obywatelom dobre prawo a nie strach, niepewność jutra poprzez 
min.:wywłaszczenie obywateli z ich majątku, wywłaszczenie organizacji działkowców 
z praw do gruntu, nacjonalizacji majątku organizacji pozarządowej, odebrania 
obywatelom praw nabytych i pogwałcenie zasady że „prawo nie działa wstecz". 

Panie Premierze! 

My, działkowcy z ROD „Pod Lasem" w Białej Podlaskiej uważamy że, konieczna jest 
taka ustawa dla ogrodów, która zrealizuje wnioski Trybunału, bez narażania praw 
działkowców na uszczerbek. 

Projekt Ustawy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej spełnia te wymogi. Realizuje 
postulat pluralizmu i swobody zrzeszania, oddając w ręce samych działkowców 
decyzję, co do przyszłości ich ogrodu. Zwiększa też swobodę właścicieli terenów 
ogrodów w decydowaniu o sposobie ich wykorzystania. Jednocześnie wprowadza 
mechanizmy, które gwarantują, iż nowe rozwiązania nie zostaną spożytkowane 



przeciwko działkowcom i ogrodom. Dzięki temu działkowcy będą korzystać z takich 
samych gwarancji i ochrony, jak każdy obywatel. 

Uważamy, że proponowane rozwiązania w pełni zasługują na poparcie. Mamy 
nadzieję, że podzieli je również Pan Premier i poprze obywatelski projekt ustawy o 
ROD. Projekt opracowany przez działkowców, ale nie tylko dla działkowców. W 
Polsce, tak jak w całej Europie, ogrody działkowe służą bowiem całej społeczności 
lokalnej. 
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