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Działkowcy zgromadzeni w dniu 6- kwietnia 2013 r. na Konferencji Sprawozdawczej 
ROD Im. Obrońców Westerplatte w świdniku po zapoznaniu się z projektami ustaw 
dotyczących funkcjonowania ogrodów działkowych w pełni popierają obywatelski projekt 
ustawy, jednocześnie wyrażają swój głęboki niepokój i sprzeciw wobec reprezentowanych 
przez Platformę Obywatelską i Solidarną Polskę projektów ustawy stawiający działkowców 
w bardzo niekorzystnej sytuacji po jego przyjęciu i uchwaleniu przez Sejm. 

Najbardziej zaniepokoiły nas rozwiązania przygotowane przez ugrupowanie 
polityczne Platformy Obywatelskiej. Jednomyślnie stwierdziliśmy, że propozycje 
te są szkodliwe społecznie. Założenia w nim zawarte są sprzeczne z ideą państwa prawa 
i bezpieczeństwa obywatelskiego. Działkowcy nie mają złudzeń co do propozycji posłów 
Platformy. W przygotowanym projekcie podstawowym założeniem jest likwidacja Polskiego 
Związku Działkowców i nacjonalizacja jego majątku, a nie ochrona naszych praw. 
Projekt osłabia pozycję indywidualnych działkowców, zakłada natychmiastowe wygaśnięcie 
prawa do działki oraz własności majątku na działce, obciąża działkowców wszystkimi 
kosztami funkcjonowania ogrodu. 



Z tego względu środowisko działkowców świdnickich zdecydowanie odrzuca projekt 
w całości Jako sprzeczny z fundamentalnymi prawami działkowców. W odróżnieniu 
od projektu obywatelskiego popartego przez ponad 924 tysiące osób, który uwzględnia 
wytyczne Trybunału Konstytucyjnego, nie ograniczając przy tym praw działkowców. 
Przyjęcie obywatelskiego projektu ustawy gwarantuje nam, działkowcom, że nie stracimy 
swych praw do działek. Dzięki tej ustawie zyskamy również pewność, że nasze ogrody 
przetrwają. 

Z powyższych względu zwracamy się do Pani Marszałek Sejmu oraz do wszystkich 
Posłów o podjęcie zdecydowanych działań, które spowodują, iż projekt Platformy 
Obywatelskiej zostanie odrzucony jako naruszający zasady demokratycznego państwa prawa 
i woli jego obywateli, a Posłowie poprą obywatelski projekt ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych. 

Z poważaniem 
Uczestnicy Konferencji Delegatów ROD 


