
STANOWISKO 
uczestników okręgowej narady aktywu PZD 

w dniu 23 sierpnia 2013 roku 

w sprawie: zmian wprowadzonych do Obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD przez posłów 

Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski. 

Członkowie organów samorządu okręgowego PZD i prezesi zarządów rodzinnych ogrodów 
działkowych Opolszczyzny uczestniczący w dniu 23 sierpnia 2013 roku w naradzie okręgowej ze 
zdumieniem przyjęliśmy do wiadomości fakt, że obywatelski projekt ustawy o ROD, popierany przez 
milion polskich obywateli, nagle stał się przedmiotem wielu radykalnych przeróbek w celu 
wkomponowania w nim szeregu niekorzystnych rozwiązań proponowanych wcześniej w poselskim 
projekcie ustawy Platformy Obywatelskiej oraz pomysłów posłów PO, nawet kosztem 
niekonstytucyjności wprowadzanych zapisów. 

Wyrażamy poparcie dla stanowisk Krajowej Rady PZD z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie poprawek 
Klubu Parlamentarnego PO do obywatelskiego projektu ustawy o ROD. 

W imieniu 40 000 opolskich działkowców protestujemy przeciwko zmienianiu projektu 
obywatelskiego poprawkami posłów PO i Solidarnej Polski, czyniącymi projekt odmiennym i 
różniącym się od pierwotnego. Liczba aż 34 poprawek - w większości przegłosowanych przez posłów 
PO i SP - często zmieniających istotę i charakter ogrodnictwa działkowego zmusza do zadania pytania 
- czy mamy do czynienia jeszcze z projektem obywatelskim, czy też z całkiem innym projektem 
ustawy. Wprowadzone poprawki są realnym zagrożeniem dla istnienia ogrodów i świadczą, że ich 
autorzy nie mają żadnej wiedzy o realiach funkcjonowania ROD, a co za tym idzie o skutkach 
forsowanych przepisów. Czy któryś z autorów poprawek widział choć jeden ogród i zapoznał się z 
realiami jego funkcjonowania? Twierdzimy, że nie. 

Nie tak dawno ( 15 czerwca br. ) Prezes Rady Ministrów RP Donald Tusk podczas spotkania z 
działkowcami w Warszawie publicznie złożył deklaracje poparcia nie tylko idei ogrodnictwa 
działkowego, ale też wypracowanych przez środowisko działkowców nowych zapisów ustawy o ROD 
stwierdzając, że ... zagwarantujemy działkowcom bezpieczeństwo i trwałość ogrodów... ,że ... 
osobiście zaangażowałem się w prace nad nową ustawą i zamierzam przypilnować, by zmiany były 
tylko tam, gdzie sq niezbędnie wymagane przez werdykt Trybunału Konstytucyjnego.... 

Liczyliśmy, że złożone publicznie deklaracje Premiera znajdą swoje odzwierciedlenie w procesie 
legislacyjnym Nadzwyczajnej Podkomisji w Sejmie, którego wynikiem będzie dobra ustawa o ROD. 
Okazało się, że Premier składa tylko obietnice. Czyny posłów PO pracujących w podkomisji stanowią 
całkowite zaprzeczenie tych obietnic. Poprawki wniesione przez posłów PO i SP zmieniły projekt 
obywatelski w jego parodię - w ustawę autorstwa Platformy Obywatelskiej !!! To co proponuje PO 
jako projekt ustawy opracowany przez Nadzwyczajną Podkomisję nie ma nic wspólnego z projektem 
obywatelskim, który uzyskał poparcie miliona polskich obywateli. Premier jednak nie przypilnował. 

Szczególnym przykładem powyższych działań posłów PO jest niewątpliwie przyjęcie przez 
podkomisję nowej treści art.32 obywatelskiego projektu ustawy o ROD, w którym wprowadzono 
uwłaszczenie działkowców. Idea uwłaszczenia wszystkich działkowców spotka się z aprobatą całego 
środowiska działkowców. Chcąc ratować słupki poparcia dla PO rzucono działkowcom propagandową 
kiełbasę nie mówiąc dokładnie, co w sobie zawiera i z czego została zrobiona. Wprowadzona 
poprawka poza niekonstytucyjnością przepisu ustanawia skuteczny podział działkowców na 
właścicieli lub użytkowników wieczystych, którzy staną się współwłaścicielami części wspólnych z 



prawem do zarządzania nimi oraz użytkowników dziatek na podstawie umowy dzierżawy. Ponadto 
wprowadza dezorganizację zarządzania ogrodem i dysfunkcyjność całego systemu oraz marginalizację 
stowarzyszenia ogrodowego. Poprawka dotyczy tylko ogrodów, które posiadają tytuł własności bądź 
użytkowania wieczystego. Posłowie zapomnieli zapisać, że w takiej sytuacji działkowiec będzie musiał 
ponieść wysokie koszty rozgraniczeń geodezyjnych i notarialnych oraz nie uwzględnili przepisów 
ustawy gwarantującej gminie zawsze prawo pierwokupu za 1% ceny gruntu. Powstaje swoisty 
paradoks, iż gmina może stać się działkowcem, ci jest nie do pogodzenia z definicją działkowca, jako 
osoby fizycznej. Czy gmina oprze się pokusie taniego nabycia gruntu ogrodu i późniejszej jego 
sprzedaży po cenach komercyjnych ? Wprowadzona poprawka jest nikczemną próbą zmierzającą do 
nie uchwalenia ustawy przez Sejm, zablokowaniem wejścia w życie całej ustawy przed terminem 
wyznaczonym przez Trybunał konstytucyjny i nie podpisania jej przez Prezydenta RP. 

Posłowie PO wprowadzając poprawkę do art.45 obywatelskiego projektu ustawy o ROD 
pozbawiają stowarzyszenie ogrodowe możliwości skutecznej kontroli nad prawidłowością 
przenoszenia praw i obowiązków wynikających z prawa do działki na inna osobę oraz zachowania 
funkcji i roli ROD jako obiektu użyteczności publicznej o charakterze socjalnym. Zniesienie obowiązku 
występowania działkowca o zgodę stowarzyszenia ogrodowego spowoduje nieograniczony i 
niekontrolowany obrót działkami. Stowarzyszenie ogrodowe zarządzające ogrodem zostało 
sprowadzone do roli organu rejestrowego - prowadzenia wykazu zmian użytkowników działek - a i to 
wydaje się wątpliwym. Odrzucenie dotychczasowej zasady lokalnej społeczności wprowadza 
całkowitą dowolność terytorialną w objęciu działki. Działki staną się dobrem luksusowym masowo 
skupowanym przez majętną część społeczeństwa i trafią w ręce biznesu. Stwarza to warunki do 
upadku ogrodów. W taki to twórczy i kuriozalny sposób posłowie PO zrealizowali deklarację Premiera 
Donalda Tuska o zagwarantowaniu działkowcom bezpieczeństwa i trwałości ogrodów. 

Wypaczanie sensu proponowanych rozwiązań prawnych zawartych wcześniej w obywatelskim 
projekcie ustawy przez posłów PO i SP znajdujemy także w przepisach przejściowych ustawy. Są to 
poprawki sprzeczne z wolą i decyzjami podjętymi wcześniej przez działkowców. Wspólną ich cechą 
jest całkowity brak wiedzy o funkcjonowaniu ogrodów działkowych i nierealność w ich wykonaniu 
albo jest to zamierzona i celowo prowadzona dezorganizacja funkcjonowania ROD. Autorzy poprawki 
nakazują bowiem obywatelom ( dzisiejszym członkom PZD ) potwierdzenie wyrażonej wcześniej woli 
przystąpienia do organizacji społecznej ( dalej istniejącej ) pod groźbą utraty członkostwa w tej 
organizacji w ciągu 5 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Proponowana poprawka jest 
niekonstytucyjna i narusza art.58 Konstytucji RP, gwarantujący swobodę zrzeszania się. 
Zaproponowane w przepisach przejściowych terminy wielokrotnego odbywania walnych zebrań( co 
najmniej trzy), przeprowadzenie co najmniej dwóch okręgowych i krajowych zjazdów delegatów oraz 
przeprowadzenia wyborów są nierealne do wykonania w terminie 14 miesięcy od dnia wejścia w 
życie ustawy. Koszty realizacji poniosą działkowcy. 

Uczestnicy narady uważają, że najwyższy już czas na zakończenie manipulacji politycznych i 
propagandowych ze strony posłów PO, na zaprzestanie tworzenia z naszego obywatelskiego projektu 
ustawy jakiegoś dziwadła ustawowego. Szkoda czasu na wymyślanie dalszych bzdur ustawowych. 
Przypominamy, że to posłowie PO zmusili działkowców do wyjścia na ulice w obronie naszego 
projektu ustawy!!! Brak poszanowania woli miliona polskich obywateli podpisanych pod 
obywatelskim projektem ustawy o ROD może zmusić działkowców do wyprowadzenia Platformy 
Obywatelskiej z parlamentu europejskiego i krajowego !!! Wybory już niedługo. 

Apelujemy do posłów PO wycofajcie się z niefortunnych propozycji zmian. 



Teraz w rękach Premiera jest przyszłość ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców, 

który stanowimy my - działkowcy. 

Nasze stanowisko kierujemy do: 

1. Marszałek Sejmu RP - Ewy Kopacz 
2. Premiera Rady Ministrów RP - Donalda Tuska 
3. Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO 
4. Przewodniczących Klubów Parlamentarnych PiS, SLD, PSI, Ruchu Palikota, Solidarnej Polski 

f s j Prezesa Polskiego Związku Działkowców - Eugeniusza Kondrackiego. 
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