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Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnych Ogrodów Działkowych „ Czyżeminek" w 
Czyżeminku gm. Rzgów w sprawie projektów uchwał o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
Solidarnej Polski, Platformy Obywatelskiej, oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 Lipca 2012 roku wielu polityków zapewniało, 
że nie pozwolą, by działkowcom stała się krzywda. Projekty ustawy o ROD Solidarnej Polski i 
Platformy Obywatelskiej są zaprzeczeniem tych deklaracji. 

Przyjęcie projektu Solidarnej Polski przez sejm RP spowoduje likwidację PZD, generalne 
wywłaszczenie działkowców a w konsekwencji likwidację wielu rodzinnych ogrodów działkowych. 
Wydaje się, że projekt, pod którym podpisuje się poseł Andrzej Dera jest tym samym, który sejm 
odrzucił 16 lipca 2009 roku już w pierwszym czytaniu większością głosów uznając go za 
niekonstytucyjny. Wtedy złożył go w sejmie Andrzej Dera, jako poseł Prawa i Sprawiedliwości. Teraz 
wykreślono z niego jedynie zapis o nieodpłatnym przekazaniu działek działkowcom. Nie wyrażamy 
zgody na ten projekt, bo nie tak wyobrażamy sobie dalsze losy ROD. 

Nie widzieliśmy też nic bardziej krzywdzącego działkowców niż projekt ustawy o ROD posła 
Platformy Obywatelskiej pana Stanisława Huskowskiego. Jak inaczej ocenić propozycję: 
wywłaszczenia obywateli i ich organizacji z praw do gruntów, nacjonalizacji majątku PZD, oraz 
nałożenia czynszów dzierżawnych. Platforma Obywatelska okazała całkowity brak wrażliwości 
społecznej, który dotyczy miliona działkowców i ich rodzin. 

Zapoznaliśmy się również z propozycją projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych 
przygotowanymi przez zespół posłów SLD pod kierownictwem posła Leszka Aleksandrzaka projekt, 
ten jest tylko i wyłącznie dostosowaniem obecnej ustawy o ROD do wymagań Trybunału 
Konstytucyjnego. Przypomnijmy tu, że w orzeczeniu z dnia z 11 lipca 2012 roku Trybunał 
Konstytucyjny nakazał dostosowanie zapisów ustawy o ROD do zapisów Konstytucji. Walne Zebranie 
R.O.D. „Czyżeminek" stwierdza, że propozycje SLD jednoznacznie pokazują chęć tego ugrupowania 
politycznego do wspomagania działkowców w ich walce o ocalenie ogrodnictwa działkowego w 
Polsce. 

Propozycje innych ugrupowań politycznych, takich jak Solidarna Polska czy Platforma 
Obywatelska mają na celu rozbicie i osłabienie struktur organizacyjnych polskich działkowców, a 
następnie stopniową degradację i likwidację ogrodów działkowych. Ta nie wróżąca nic dobrego 
perspektywa stanie się rzeczywistością z chwilą zakładanej likwidacji Polskiego Związku Działkowców, 
przejęcia majątku tego związku, a tym samym zniesienia wszelkiej ochrony prawnej rodzinnych 
ogrodów działkowych i samych działkowców. Sprawa praw milionowej rzeszy działkowców jest 

P O L S K I Z W I Ą Z E K D Z I A Ł K O W C Ó W 
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ CzLjżeMUAek 
Czyżeminek 54A . 95-030 Rzgów 



ważna społecznie i zasługuje na poparcie wszystkich partii politycznych. W tej sytuacji My działkowcy 
nie możemy patrzyć spokojnie na te projekty. W następnych wyborach te partie nie będą mogły liczyć 
na nasze poparcie. Działkowcy mile widzą wszystkich, którzy poprą ich starania w dalszej pracy na 
rzecz ogrodnictwa działkowego w Polsce. Wyrażamy swoje zaniepokojenie o przyszłość ogrodnictwa 
działkowego w Polsce. 
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