
Złotów, dnia 27 sierpnia 2013 r. 

Szanowny Pan 
Donald Tusk 
Premier Rządu RP 
Posłowie 
Sejmowej Komisji Infrastruktury 
Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Polityki Regionalnej 
W a r s z a w a 

Szanowny Panie Premierze, 
Szanowni Posłowie, 

Działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy 
Złotów tj. im. Wielatowo, Polna, Wodociągi, Rodło oraz Piast , zebrani w dniu 27 sierpnia 
2013 roku na zebraniu otwartym w sprawie przyjętego przez Podkomisję Nadzwyczajną 
projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, po zapoznaniu się z projektem ustawy 
oraz opiniami Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa 
Sprawiedliwości i Ministerstwa Finansów przedstawiają Panu Premierowi i Posłom z Komisji 
Sejmowych nasze stanowisko w tej sprawie. 
W pracach podkomisji projekt obywatelski ustawy o ROD zgodnie z zapewnieniami Premiera 
został przyjęty jako wiodący. 
Jednak projekt przekazany do Komisji Sejmowych nie przypomina projektu obywatelskiego, 
pod którym podpisały się zarządy ROD , komisje statutowe działkowcy i władze 
samorządowe, które są właścicielami gruntów pod ogrodami, na których my działkowcy 
posiadamy nasze działki. 
Projekt obywatelski poparło blisko milion działkowców. Stwierdzamy, że żadnego szacunku 
do tego poparcia nie wykazali posłowie podkomisji z Platformy Obywatelskiej i Solidarnej 
Polski. 
Wprowadzone przez nich poprawki w projekcie obywatelskim - mimo słusznych uwag 
naszych przedstawicieli z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej podczas obrad podkomisji, że 
nie należy zmieniać zapisów w projekcie obywatelskim, bo są słuszne i sprawdziły się w 
funkcjonowaniu ogrodów - dziś są krytykowane w opiniach wyżej wymienionych 
Ministerstw. 
Dotyczy to w szczególności: 
- propozycji uwłaszczenia działkowców, która jest niekonstytucyjna. Posłowie proponują 
uwłaszczenie nie dla wszystkich działkowców czyli ustawowo dzieli się nas na lepszych i 
gorszych. Jesteśmy za uwłaszczeniem, ale wszystkich działkowców, 
- niewykonalnego w praktyce obowiązku przeprowadzenia przez stowarzyszenia ogrodowe 
inwentaryzacji wszystkich altan ogrodowych w ciągu 6 miesięcy, 
- pozbawienia stowarzyszenia ogrodowego możliwości decydowania o przydziale działek co 
prowadzi do niekontrolowanego obrotu działkami w ogrodzie, 



- ponownego zbierania deklaracji członkowskich i potwierdzania członkowstwa w 
stowarzyszeniu. 

Panie Premierze, 
Panie i Panowie Posłowie, 

My działkowcy z ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta i Gminy Złotów stoimy 
na stanowisku, że Komisje Sejmowe, które rozpoczynają w dniu 28 sierpnia 2013 roku prace 
nad nową ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych winny poprawić przesłany projekt 
ustawy przez podkomisję i powrócić do zapisów projektu obywatelskiego, gdyż nasz projekt 
stanowi kompleksową regulację funkcjonowania ogrodnictwa działkowego wypracowaną na 
przestrzeni 116 lat istnienia ogrodów działkowych w Polsce. 
Projekt obywatelski godzi postulaty Trybunału Konstytucyjnego, a w szczególności 
gwarantuje swobodę zrzeszania się, szanuje prawa właścicieli nieruchomości, chroni prawa 
działkowców do działek oraz gwarantuje dalsze istnienie ogrodów działkowych. 
Projekt obywatelski nie wprowadza rewolucji w ogrodach , lecz umożliwia ewolucje. 
Pozostawia decyzję działkowcom - do ich uznania, co do dalszego sposobu funkcjonowania 
każdego ogrodu. 
Działkowcy Złotowscy liczą, że Pan Premier Rządu i Posłowie Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej uszanują nasz głos i będą Sejmowi 
proponowali obywatelski projekt ustawy o ROD. 

Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Przewodniczących 
Klubów Parlamentarnych, Parlamentarzystów Ziemi Pilskiej, Krajowej Rady PZD. 

Na taką ustawę czekają 

Zarządy ROD Miasta i Gminy Złotów wraz z działkowcami. 

Podpisy uczestników zebrania. 
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Podpisy pod listem do Pana Premiera Rządu i do Parlamentarzystów RP z dnia 27.08.2013 r. 
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Lp. Nazwisko i imię Nazwa ogrodu Podpis 
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