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Szanowna Pani Marszałek Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jarzynka" 

w Pułtusku, wraz z rodzinami zgromadzeni na Święcie Działkowca w dniu 14 września 2013 

roku - uprzejmie proszą o przyśpieszenie prac nad obywatelskim projektem Ustawy o ROD. 

Spowodowanie, aby została uchwalona zgodnie z oczekiwaniami działkowców, ludzi 

młodych i starszych: bezrobotnych, emerytów i rencistów. 

Ogród nasz pod względem zagospodarowania, estetyki, upraw sadowniczych i 

warzywniczych zajmuje czołowe miejsce wśród ogrodów Mazowsza. Stanowi bazę 

wypoczynku i spokoju. 

Jak określił Pan Burmistrz Miasta Pułtuska w liście do działkowców z okazji 35-lecia 

istnienia Ogrodu „Ten Ogród, to miejsce, gdzie tworzą Państwo swój mały zielony raj, w 

którym odpoczywają Państwo wraz z rodzinami od miejskiego zgiełku i problemów dnia 

codziennego. Swoją postawą przyczyniają się Państwo do popularyzacji aktywnej i zdrowej 

formy wypoczynku oraz rozwoju ruchu działkowego w naszym mieście". 

Słowa uznania skierował Pan Starosta Pułtuska „Państwa Ogród na mapie miasta to 

ostoja szczególnie ważna w dzisiejszych czasach, w których coraz wyraźniej dostrzegamy 

potrzebę pozostawiania wolnych przestrzeni, apelując „ mniej betonu, więcej zieleni". To 

miejsce, w którym dokonuje się integracja ludzi i wymiana pokoleń w duchu wzajemnej 

życzliwości oraz poszanowania osób starszych". 

Nasuwa się pytanie, czy organy władzy państwowej- centralne posiadają opinię władz 

lokalnych, co do istnienia ogrodów? Jeżeli tak, to dlaczego z nią się nie liczą? 

Szanowny Panie Premierze 

Szanowna Pani Marszałek 

Zapewniał Pan nas, że projekt obywatelski ustawy jest wiodący. 

Przewodnicząca podkomisji nadzwyczajnej uznała również za wiodący. Dlaczego więc 

zgłoszono na komisji, aż 130 poprawek, które spowodowały, że zapisy dodatkowe są 

szkodliwe dla działkowców, a nawet niezgodne z prawem. 
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Na niekorzystne i szkodliwe poprawki dla działkowców wskazało w swoich opiniach 

Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 

Przykładem będzie . art. 29 dotyczący uwłaszczenia działkowca, którego 

podstawowym warunkiem jest posiadanie przez ROD tytułu własności lub użytkowania 

wieczystego do terenu ogrodu oraz z tym związane koszty obciążające działkowca. 

Ogrody w Pułtusku są pozbawione możliwości uwłaszczenia. 

Dziwi nas fakt, że zaledwie piętnaście minut trwało wspólne posiedzenie Sejmowych 

Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, których 

zadaniem powinno być przystąpienie do prac nad przedstawionym projektem. Tak się nie 

stało. Projekt odesłano ponownie do prac w podkomisji nadzwyczajnej. 

Reasumując należy stwierdzić, że istnieją obawy czy Ustawa zostanie uchwalona i 

będzie obowiązywać od 21 stycznia 2014 roku . Brak Ustawy, w sensie prawnym, to nie będą 

istniały organy Związku, w tym Zarządy ROD przestaną istnieć, ogrody i działkowcy znajdą 

się w próżni organizacyjnej i prawnej. Zapanuje bałagan i chaos. Czy oto naszym władzom 

chodzi ? 

Szanowna Pani Marszałek 

Szanowny Panie Premierze 

Bardzo prosimy o spowodowanie przyśpieszenia prac nad Ustawą i jej uchwaleniem, 

zgodnie z oczekiwaniami działkowców. 

sprawiedliwości społecznej zgodnie z Konstytucją RP będą sprzyjały zaspokajaniu potrzeb 

obywateli, a nie odwrotnie. Czy chodzi oto, aby zabrać biednym ostatnią rzecz jaką posiadają, 

którą sami często wypracowali, aby w imię „sprawiedliwości społecznej" bogaci mogli się 

jeszcze bardziej wzbogacić? 

Zgodnie z art. 4 ust 1 Konstytucji RP „władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej RP 

należy do Narodu". Komu więc ma służyć Konstytucja RP- Narodowi, czy wybranym elitom 

politycznym i gospodarczym? 

Wierzymy, że władze państwowe: Sejm, Senat, Prezydent RP w imię 

W imieniu działkowców podpisali 

Prze Rozjemczej 
ROI sku 

Przewodni zący Komisji Rewizyjnej 
ROD „Jai :ynka" vy Pułtusku 

Paweł 
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