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W imieniu działkowców Lubelszczyzny pragniemy poinformować, iż w 
sposób kategoryczny sprzeciwiamy się efektom pracy Podkomisji Sejmowej 
opiniującej projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wbrew 
przewidywaniom a nade wszystko zapewnieniom Pana Premiera Podkomisja ta 
rekrutującą się w głównej mierze z posłów Platformy Obywatelskiej 
wprowadziła zmiany do obywatelskiego projektu ustawy, które w sposób 
radykalny zróżnicowały pierwotne opracowania a także oczekiwania 
działkowców. 

W opracowanym projekcie wprowadzono rozwiązania, które mają 
charakter niekonstytucyjny i które muszą być kwestionowane na dalszej drodze 
legislacyjnej nawet spowodują kolejne wystąpienie do Trybunału 
Konstytucyjnego. Fakt ten wykazał rażące zlekceważenie opinii jaką wyraziło 
prawie milion polskich rodzin działkowych, które poparły obywatelski projekt 
ustawy. Szczególnego przy tym znaczenia nabiera fakt nierównego traktowania 
działkowców chociażby w nieoczekiwanie zgłoszonej inicjatywie uwłaszczenia 
działkowców. 

Nie sprzeciwiamy się tej koncepcji ale winna odnosić się ona w równym 
stopniu do wszystkich działkowców. Na Lubelszczyźnie gdzie niespełna 50% 
działkowców posiada działki w ogrodach na gruntach o wieczystym 
użytkowaniu, jedynie zatem połowa członków naszej organizacji miałaby szanse 
skorzystać z uwłaszczenia, oczywiście jeśli samorządy terytorialne nie wykupią 
gruntów za 1% ich wartości. 

Już na marginesie pragniemy też poinformować, iż z przeprowadzonych 
rozmów z działkowcami jedynie około połowa naszych rozmówców 
zadeklarowała chęć skorzystanie z uwłaszczenia. Dotyczyło to ludzi starszych, 
którzy w najbliższym czasie planują zrezygnować z uprawy działki i chętnie 
własna działkę by sprzedały, a drugą grupą chętnych na uwłaszczenie są 
posiadacze działek podmiejskich o zwiększonym normatywie powierzchni 
gruntu i altan. W tej sytuacji można stwierdzić w ślad za opiniami dyskusji 
wśród działkowców, że tzw. "chwyt przedwyborczy" zjednania sobie 
działkowców nie ma szans powodzenia. 

Niezrozumiały jest dla nas, wprowadzony przez Podkomisję w projekcie 
ustawy niekontrolowany obrót działkami wykluczający możliwość stworzenia 
weryfikacji osób nabywających działki. 
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Jakie zatem uprawnienia pozostawały by dla stowarzyszenia jeśli by 
działki nabywały osoby majętne, które jak należy przewidywać natychmiast po 
zakupie działki zrezygnowały by z uczestnictwa w stowarzyszeniu i znalazły by 
się poza organizacją. Przez naszych działkowców fakt ten oceniany jest jako 
nowa droga podejmowania prób zniszczenia polskiego ruchu działkowego. 

Pragniemy również zaprotestować przeciwko postawie posłów, którzy 
wbrew woli działkowców milionowej organizacji, wbrew swojemu 
posłannictwu jako przedstawicieli narodu w sposób radykalny zmienili uznany 
za wiodący obywatelski projekt ustawy. 

Pozostajemy w przekonaniu dotrzymania przez Pana Premiera złożonych 
przyrzeczeń wobec nas działkowców i doprowadzenia do zweryfikowania 
opracowanego projektu ustawy o ogrodach działkowych. 

Pozostajemy z szacunkiem 


