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>krvika PrKifw^ffrhwie; nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 

Zaniepokojeni rozwojem wydarzeń związanych z powstawaniem i wejściem 
w życie nowej ustawy o ROD zdecydowaliśmy się przedstawić nasze stanowisko 
w tak ważnej dla nas sprawie, j aką jest przyszłość ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Niepokoi nas to, że posłowie Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski 
zasiadający 
w podkomisji, która zajmuje się nową ustawą działkową nie rozumieją, jak ważną 
i pożyteczną rolę spełniają ogrody działkowe. 

Nie rozumiemy dlaczego posłowie PO i SP forsują rozwiązania, które niweczą 
wieloletnią pracę rodzin działkowych. Obiecują uwłaszczenie, ale nie dla wszystkich. 
Czyżby chcieli skłócić działkowe rodziny? Czy nie mają wiedzy na temat zasad na 
jakich funkcjonują ROD? ' 

Pytamy dlaczego mino składanych nam obietnic przez posłów PO, że będą 
wspierać nas działkowców wprowadzają do ustawy takie zmiany, które nam 
zagrażają? Pytamy również dlaczego obietnice złożone przez Pana Premiera Donalda 
Tuska, że to projekt obywatelski będzie wiodącym pozostają tylko słowami bez 
pokrycia? 

Projekt nowej ustawy działkowej w formie, jaką nadała mu podkomisja nie jest 
projektem obywatelskim, popartym podpisami przez prawie milion osób. Posłowie PO 
i SP chyba zapomnieli, że są reprezentantami społeczeństwa. Dlaczego nie biorą pod 
uwagę zdania swoich wyborców? 

Rozwiązania zaproponowane przez podkomisję zagrażają idei ogrodnictwa 
działkowego. Pozwolenie na niekontrolowany obrót działkami spowoduje, że 
uniemożliwi się ochronę działkowców przez łamaniem prawa i regulaminu 
działkowego. Uniemożliwi się skuteczne ściganie osób działających na szkodę 
ogrodów i Związku. Niekontrolowany obrót działkami umożliwi przejmowanie 
działek przez najbogatszych i tych, którzy nie będą zainteresowani uprawą tylko 
czerpaniem zysków z działek. Dlaczego zapomina się o socjalnym i lokalnym 
charakterze ROD? Dlaczego działki z naszego regionu mają być przekazywane 
w użytkowanie osobom z centralnej Polski, chcącym mieć domki letniskowe na 
terenach atrakcyjnych turystycznie? Działki to nie letniska tylko miejsce wypoczynku 
lokalnej społeczności. Miejsca gdzie można uprawiać warzywa i owoce, które zasilą 
gospodarstwa domowe. Działki to miejsca, gdzie można wypocząć z rodziną 
i przyjaciółmi bez konieczności wyjeżdżania z miejscowości, w której się mieszka. To 
właśnie lokalny i socjalny charakter ROD jest ich atutem. Dlaczego posłowie PO i SP 
chcą to zniszczyć? 



Kole jna sprawa to przepisy prze jśc iowe przyjęte przez podkomis ję . Konieczność 
ponownego deklarowania swoje j przynależności do P Z D oraz konieczność 
przeprowadzenia wielu kosz townych i n iemożl iwych do zreal izowania 
w wyznaczonym czasie zebrań i z jazdów. Jest to kolejny dowód na to, że posłowie nie 
w y w i ą z u j ą się ze składanych obietnic. 

Obawy nasze budzi również t e m p o prac na n o w ą us tawą działkową. Jeżeli nie 
nastąpi przyśpieszenie to istnieje obawa , że zabraknie czasu na to, aby nowa us tawa 
weszła w życie w czasie wyznaczonym przez Trybunał Konsty tucyjny. W takiej 
sytuacji dzia łkowcy stracą dotychczasowe prawa, ochronę oraz co najgorsze cały swój 
dorobek, na który rodziny dzia łkowe pracowały przez lata, a w wielu przypadkach 
przez pokolenia . 

Nie zgadzamy się na zniszczenie wypracowanego przez lata dorobku 
ogrodnictwa dz ia łkowego w Polsce. Ape lu jemy i żądamy powrotu do rozwiązań 
zapisanych w projekcie obywate lskim. Tylko one s ą gwarantem zachowania p raw 
i zapewnia ją odpowiednią ochronę rodzinom dzia łkowym oraz poszczególnym 
dzia łkowcom. 

Ninie jszy apel k ierujemy do przewodniczących Komis j i Se jmowych: 
infras t ruktury oraz Samorządu Terytor ia lnego i Polityki Regionalnej , a także do 
wszystkich pos łów zasiadających w Sejmie . Apel wysłany zostanie również do Pani 
Marszałek Se jmu, Pana Prezydenta i Pana Premiera. 
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