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DZIAŁKOWICZÓW RODZINNEGO OGRODUDZIAŁKOWEGO 
IM. G. NARUTOWICZA W OPOLU 

podjęte na obchodach Dni Działkowca w dniu 14.09.2013. 

Uczestniczący w obchodach Dnia Działkowca Działkowicze ROD Narutowicza w 
Opolu po zapoznaniu się z nową treścią obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych wyrażają sprzeciw pomysłom Posłów Platformy Obywatelskiej o 
„uwłaszczeniu działkowców" - w sposób urągający sprawiedliwości społecznej, dzieląc 
działkowców na uprawnionych i tych, którzy będą pozbawieni tych praw. 

Sama idea uwłaszczenia jest słuszna - jesteśmy za uwłaszczeniem - jesteśmy za 
uwłaszczeniem wszystkich działkowców. Jednakże wprowadzona zmiana w konstrukcji art. 
32, polegająca na objęciu uwłaszczeniem tylko tych ogrodów do których stowarzyszenie 
ogrodowe posiada tytuł własności bądź tytuł użytkowania wieczystego jest nie do 
zaakceptowania. My działkowcy chcemy rodzinnych ogrodów działkowych, w których 
wszyscy będą miełi równe prawa do działek! 

Zmiany jakie posłowie Platformy Obywatelskiej wprowadzili do projektu 
obywatelskiego poważnie naruszyły jego integralność i istotę. Tak nie można tworzyć 
dobrego prawa ignorując milion obywateli, którzy podpisali się pod tym projektem. 
Jak partia sprawująca władzę w imię demokracji może wprowadzać do solidnie 
przygotowanego projektu ustawy tak karkołomne i nieudolne konstrukcje prawne, które go 
wypaczają i dają dowód na zupełną indolencje w tej materii. 

Szanowny Panie Premierze - czy wprowadzenie do ustawy nowych zapisów nie kłóci 
się ze złożona przez Pana deklaracją - „że działkowcom nie stanie się krzywda" i, że ich 
los nie jest Panu obojętny. Proponowane w projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych zapisy uważamy za próbę podzielenia i skonfliktowania działkowców Zapisy 
dotyczące uwłaszczenia w takim kształcie stanowią zaprzeczenie idei ogrodnictwa 
działkowego pielęgnowanej w naszym kraju już od ponad 115 lat. 

Zwracamy się do Pana i Panów Posłów PO zasiadających w Podkomisji 
Sejmowej - aby zaprzestali wymyślać i prześcigać się w pomysłach stawiających „kłody" 
pod obywatelskim projektem ustawy o ROD, co może stać się powodem nie uchwalenia 
ustawy w terminie zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. 

Z upoważnienia działkowiczów ROD Narutowicza w Opolu biorących udział w 
obchodach Dnia Działkowca 

Z poważaniem: 

1 Prezes Zarządu ROD 

2. Wiceprezes Zarządu ROD 

3. Członek Zarządu ROD 
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