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Stanowisko 

Zarządu ROI) „SZAROTKA" w Kikole 

w sprawie: poprawek wprowadzonych przez.Podkomisje Sejmową do obywatelskiego 

projektu Ustawy o ROD. 

Zarząd ROD ..SZAROTKA" zapoznał się / końcowym sprawozdaniem Podkomisji 

Sejmowej zajmującej się pracą nad projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Dokument końcowy znacznie różni się od projektu obywatelskiego, który był podstawą jego 

opracowania. 

Niniejsze stanowisko jest wy razem dezaprobaty dla radykalnych zmian 

wprowadzonych głosami posłów Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski. 

Wprowadzono zmiany w przepisach przejściowych, które jeśli wejdą w życie 

uruchomią cztery równoległe procesy. Zarządy ROD będą zmuszone: 

• zebrać od działkowców oświadczenia woli przynależności do stowarzyszenia, 

• zwołać walne zebrania celem wypowiedzenia się działkowców czy chcą pozostać, czy 

wyodrębnić się ze struktur ogólnopolskiego stowarzyszenia, 

• rozpocząć pracę nad uchwaleniem nowego statutu, 

• przeprowadzić wybory do struktur stowarzyszenia. 

Biorąc pod uwagę, że czas przewidziany w projekcie na ukończenie tych procesów jest 

bardzo krótki i że w zasadzie większość tych działań jest niepotrzebna, ale bardzo kosztowna, 

zastanawiamy się jaki cel przyświecał pomysłodawcom tych poprawek. 

Bardzo złym ruchem było wykreślenie z projektu obywatelskiego art.45 .mówiącego o 

zatwierdzaniu przez stowarzyszenia ogrodowe przeniesienia praw do działki na nowego 

użytkownika. Efektem tego będzie niekontrolowany i komercyjny obrót działkami, co może 

wynaturzyć funkcjonowanie wielu ogrodów. 



Poprawka mówiąca o możliwości przekazania na wniosek działkowca prawa do 

wieczystego użytkowania gruntu pod działką jest naszym zdaniem „kukułczym jajem", które 

może doprowadzić do skierowania projektu ustawy Trybunału Konstytucyjnego, co może 

uniemożliwić jej uchwalenie. Nawet w przypadku uchwalenia ustawy u tej formie istnieje 

możliwość, iż gminy będące właścicielami gruntu skorzystają z prawa pierwokupu i 

uwłaszczenie stanie się w praktyce niemożliwe. Uznajemy, że możliwość uwłaszczenia 

działkowców jest iluz ją stworzoną na potrzeby poprawy notow ań PO. 

Zwracamy się do członków Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorząd 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej o odrzucenie poprawek i przywrócenie pierwotnych 

zapisów projektu obywatelskiego. 

Niniejsze stanowisko otttymują: 

Prezydent RP. Pan Bronisław Komorowski. 

• Premier RP. Pan Donald Tusk. 

• Przewodniczący Klubów Parlamentarnych PO. PiS. PSL. SLD. SP. RP. 

Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. 

• Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 

• OZ Toruńsko-Włocławski PZD, 

• a/a ROD „SZAROTKA" 

Członkowie Zarządu ROI) „SZAROTKA" w Kikole 


