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Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. ZJEDNOCZENIE w Słupsku 
z 06 kwietnia 2013r. 

w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 

Delegaci obradujący na Konferencji ROD im. Zjednoczenie w Słupsku w dniu 06 
kwietnia 2013r. , reprezentujący ponad 1200 działkowców, wyrażają zdecydowane 
poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, 
złożonego do Sejmu RP. Zasadność tego projektu potwierdza ponad 920 tysięczna 
rzesza działkowców i ich sprzymierzeńców, którzy złożyli swoje akceptujące podpisy. 
Projekt ten zawiera uregulowania prawne, które wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 
z 1 ' lipca 2012r. podważono jako niekonstytucyjne , zawarte w dotychczas 
obowiązującej ustawie o ROD z 2005r. Wyczerpuje oczekiwania działkowców 
i zabezpiecza ich mozolnie wypracowane przez lata prawa, jako dorobek wielu pokoleń. . 

Z oburzeniem przyjmują fakt złożenia projektu ustawy o ogrodach działkowych 
przez PO w aktualnej postaci, zawierającej wiele niekorzystnych dla działkowców 
zapis ów. Wbrew zapewnieniom wielu posłów PO wprowadza się w nim nacjonalizację 
maja.ku PZD, podporządkowanie ogrodów właścicielom gruntów, czy wreszcie 
wprc.vadzenie podatków od nieruchomości ( gruntów, altan itp.). Takie propozycje 
świadczą o lekceważącym stosunku do ustanawianego prawa i społeczeństwa. 

Jest to nieuczciwa gra, godząca bezpośrednio w sferę ludzi przeważnie 
najuboższych. To wyrachowany cel zmierzający do poróżnienia działkowej społeczności 
a w następstwie niewątpliwej likwidacji ogrodnictwa działkowego . Nie godzi się, aby w 
pańsrwie demokratycznym, wybrany przez naród świat polityki , tak obłudnie mamił 
społe czeństwo swoją pseudo troską o obywateli, w tym działkowców, nie bacząc na to , 
czy tego chcą , czy nie. Nie godzimy się na ingerencję w nasze sprawy i dlatego po raz 
kolejr y występujemy w obronie słusznych społecznych spraw, w tym obywatelskiego 
proje-ctu ustawy. 

Projektodawcy proponowanych zmian być może nie zdają sprawy jak swoją 
postawą ranią wiele uczciwych ludzi, którzy działki uprawiają z pokolenia na pokolenie. 
Jak swoją często, ciężka pracą doprowadzili wiele nieużytków do pełnej kultury, 
zagospodarowanych terenów zieleni i miejsc wypoczynku. Uważamy, że świadomie 
pragną zburzyć wypracowane przez wielolecia formy współpracy i stosunków 
międzyludzkich, aby w ten sposób osiągnąć ekonomiczny cel. 

Ufamy jednak , że w tej sprawie zostanie uwzględniony głos polskich rodzin 
i zaa- ceptowany przez większość parlamentarną Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. 

Konferencji Delegatów 


