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W Zabrzu Zabrze, 9.09.2013r. 

List do posłów popierający Stanowisko Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 
Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 

Jako przedstawiciele zabrzańskich ogrodów działkowych Polskiego Związku 
Działkowców, popieramy Stanowisko Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 
Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i apelujemy do posłów 
PO i SP o wycofanie się z propozycji, zmierzających do likwidacji ogrodnictwa 
działkowego w Polsce i odebrania najważniejszych praw działkowcom. 

Wprowadzone przez posłów PO i SP zmiany do projektu obywatelskiego, 
sprawiły, że w niczym nie przypomina on już dokumentu pod którym 
złożyliśmy podpisy i blisko milion obywateli. Poprawki te wywołują ogromne 
kontrowersje i zdaniem konstytucjonalistów mogą być niezgodne z prawem. 

Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle! 

Pomimo, że podkomisja przyjęła za bazę swoich prac projekt obywatelski, 
wprowadzone do niego zmiany naruszyły istotę naszego projektu i wywołały 
ogromne kontrowersje. Dlatego apelujemy do Was o uwzględnienie głosu 
społecznego i odstąpienie od szkodliwych dla działkowców poprawek. 
W szczególności dotyczy to: 
- zapisów dotyczących tzw. uwłaszczenia, które obejmie jedynie wybranych 
działkowców i rodzi poważne wątpliwości konstytucyjne, co może spowodować 
zablokowanie wejścia w życie całej ustawy, 
- zapisów pozbawiających zarządy ROD kontroli nad obrotem działkami. W 
konsekwencji zarządzanie ogrodami będzie praktycznie niemożliwe, a 
wprowadzenie do ROD zasad „wolnego rynku" grozi przekreśleniem 
podstawowej funkcji działki, tj. wsparcia dla najuboższych, 
- przepisów przejściowych, nakładających niewykonalne w warunkach 
ogrodowych, obowiązki „weryfikacji" członkostwa wobec przeszło miliona 
działkowców, wielokrotnego zwoływania zebrań, których skutkiem będzie 
wyłącznie paraliż organizacyjny i chaos w ogrodach i nadwyrężenie finansów 
ogrodów. 

Szanowni Państwo! 
Wniesione do obywatelskiego projektu ustawy o ROD poprawki nie służą 
działkowcom i wręcz zagrażają dalszemu istnieniu ogrodów. Dlatego też nie 
znajdują akceptacji w środowisku działkowców. W powszechnym wśród nas 
odczuciu, odpowiedzialność za wprowadzenie szkodliwych zmian, do projektu 
popartego przez blisko milion obywateli, spada na posłów PO. 
Dlatego też zwracamy się do Was o ponowne rozważenie stanowiska w tej 
sprawie. 



Apelujemy o uchwalenie przepisów ustawy zgodnych z wolą działkowców, bo 
to oni najlepiej wiedzą, jakiego prawa potrzebują ich rodziny i ogrody 
działkowe. 

Z wyrazami szacunku 

l r Nazwisko i imię Rodzinny Ogród Działkowy Podpis 
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