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STANOWISKO 

ZARZĄDU ROD „SEZAM" W KIEŁCZOWIE W SPRAWIE POPRAWEK PRZYJĘTYCH 
PRZEZ NADZWYCZAJNĄ PODKOMISJĘ SEJMOWĄ DO OBYWATELSKIEGO 
PROJEKTU USTAWY O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH. 

Zarząd ROD „SEZAM" w Kiełczowie po zapoznaniu się z poprawkami 
wprowadzonymi do obywatelskiego projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
przez Nadzwyczajną Podkomisją Sejmową apelujemy do przedstawicieli Rządu i Sejmu RP 
o odrzucenie niekonstytucyjnych poprawek przyjętych podczas prac podkomisji 
nadzwyczajnej. Kształt ustawy po przedmiotowych poprawkach istotnie różni się i 
odbiega od obywatelskiego projektu o ROD, pod którym podpisali się działkowcy. 
Szczególnie w kwestiach dotyczących uwłaszczenia działkowców. Ustawa w obecnym 
zapisie niesie za sobą możliwość wykupienia przez gminy działek ogrodu za 1% wartość, 
co doprowadzi do powolnej rozbiórki terenów zielonych w miastach uprawianych przez 
działkowców. Duże zastrzeżenia mamy też do zapisów dokonanych przez podkomisję w 
zakresie dowolnego i niekontrolowanego obrotu działkami, co może doprowadzić do 
chaosu, bałaganu organizacyjnego oraz zjawisk korupcyjnych. Dokonane zmiany w 
projekcie obywatelskim narzucają Zarządowi Stowarzyszenia obowiązki natomiast nie 
zabezpieczają możliwości sprawowania zarządu nad ogrodem. 

Nie pod takim projektem podpisywali się działkowcy z naszego ogrodu i z ogrodów 
całej Polski. 

Zarząd ROD „SEZAM" stoi na stanowisku, że wszystkie poprawki wprowadzone przez 
Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową do obywatelskiego projektu ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych powinny być odrzucone, a zapisy obywatelskiego projektu 
przywrócone w procesie legislacyjnym. 
Apelujemy o podjęcie działań, które zabezpieczą istnienie grodów działkowych. 
Zwracamy uwagę, że na uchwalenie nowej ustawy pozostało niewiele czasu, dlatego 
My działkowcy ROD „SEZAM" zwracamy się z prośbą o odrzucenie poprawek, 
kolidujących z prawem podstawowym i zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie 
niekorzystnych dla działkowców, ogrodów, stowarzyszeń, przepisów i o powrócenie do 
propozycji zawartych w projekcie obywatelskim ustawy. 
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Do wiadomości: 
1. O. Z. PZD we Wrocławiu. 
2. Krajowa Rada PZD 
3. a/a 
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