
STANOWISKO 

uczestników otwartego Zebrania Zarządu, członków ROD im. H, Chrobrego 
we Wronkach, zwołanego przez Zarząd i Komisje Statutowe ROD w 

sprawie poprawek K.P. Platformy Obywatelskiej dotyczących 
.. uwłaszczenia działkowców, przepisów przejściowych 

oraz niekontrolowaneeo obrotu działkami". 
odbytego w dniu 27.08.2013 

My członkowie ROD im. B. Chrobrego we Wronkach, po zapoznaniu się 
z projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przedłożonym przez 
Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową, wyrażamy stanowczy protest przeciwko 
poprawkom posłów Platformy Obywatelskiej. 

Stwierdzamy, że w naszym projekcie obywatelskim wprowadzono 34 
poprawki które zmieniają istotę i charakter tego projektu oraz funkcjonowanie 
ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Nasz szczególny niepokój budzą poprawki dotyczące między innymi; 
- twz. „ uwłaszczenie" (art. 29 ) w tym miejscu i w takiej formie jest nie do 

przyjęcia z kilku powodów. Najważniejszym z nich jest nienkostytucyj 
ność tej poprawki, o czym mówi ekspert podkomisji Pan dr. hab. 
Wojciech Orłowski konstytucjonalista. Innych nie przytaczamy jako że są 
publiczne znane. 

Jesteśmy za uwłaszczeniem działkowców, ale wszystkich i na 
dostępnych dla nich warunkach. 

Uwłaszczenie na warunkach PO to skłócenie i rozbicie 
działkowców, możliwość przejmowania działek przez właściciela gruntu, 
co nieuchronnie doprowadzi do likwidacji wielu ogrodów. 

* niezrozumiałym jest dla nas wprowadzenie normy prawnej ( art. 53 ), która 
zmusza działkowców do ponownego potwierdzenia członkowstwa w 
Stowarzyszeniu, pod groźbą utraty wcześniej nabytych praw. Na 
niekonstytucyjność tego zapisu zwrócił uwagę również ekspert 
podkomisji. 

- stwierdzamy, że przyjęty projekt ustawy ogranicza Stowarzyszenie 
Ogrodowe do prawa decydowania o wyborze nowego działkowca. Taki 
zapis w ustawie będzie sankcjonował handel działkami. 

Bronimy zapisów projektu obywatelskiego ustawy o ROD, bo ta ustawa 
gwarantuje nam dalsze istnienie ogrodów działkowych , zachowuje tradycje i 
dorobek wielu pokoleń działkowców i ich Rodzin . 



My uczestnicy Zebrania gorąco apelujemy do adresatów o przywrócenie 
pierwotnej wersji projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. 

Stanowisko nasze kierujemy do; 

- Prezydenta RP 
- Marszalka Sejmu i Senatu 
- premiera RP 
- Członków Komisji Infrastruktury oraz 

Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
- Klubów Parlamentarnych 
- Krajowej Rady PZD 
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