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Rodzinny Ogród Działkowy „Oliwa" 

Panie Premierze, Panie i Panowie Posłowie Okręgu Gdańskiego! 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Oliwa w Gdańsku wyraża stanowczą dezaprobatę dla trybu 
oraz rezultatów pracy Podkomisji Sejmowej dla opracowania projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Protestujemy przeciwko zmienianiu projektu obywatelskiego poprawkami, które czynią projekt znacząco 
odmiennym od pierwotnego i oczekiwanego przez działkowców. 

Niepokoi nas zwłaszcza próba forsowania rozwiązań mogących nosić znamiona niekonstytucyjnych, które 
w efekcie mogą stać się powodem kolejnej interwencji Trybunału Konstytucyjnego. 

Pragniemy zwrócić uwagę na powody, które mogą wskazywać na niekonstytucyjność projektu: 
- nierówne traktowanie działkowców w procesie tzw. uwłaszczenia. Będą do niego mieli prawo wyłącznie 

działkowcy użytkujący działki na terenach, których właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym jest Polski 
Związek Działkowców. Natomiast działkowcy użytkujący ogródki na terenach w zwykłym użytkowaniu nie będą 
mieli prawa do uwłaszczenia. Ponadto procedura uzyskania przez działkowca prawa użytkowania wieczystego 
działki obarczona jest istotną wadą - prawem pierwokupu przez gminę. W praktyce może to oznaczać, iż 
działkowcy zamiast zostać uwłaszczeni, mogą zostać wywłaszczeni przez gminy. 

- konieczność potwierdzania wyrażonej wcześniej woli przystąpienia do organizacji społecznej jaką jest 
Polski Związek Działkowców i to pod groźbą utraty członkostwa w PZD. Możliwość złożenia rezygnacji z 
członkostwa zaproponowane w projekcie obywatelskim daje całkowitą swobodę decydowania o swojej 
przynależności. 

Los obywatelskiego projektu ma znaczenie nie tylko dla samych działkowców. Sposób traktowania w Sejmie 
inicjatywy podpisanej przez blisko milion obywateli jest bowiem swoistym papierkiem lakmusowym stanu polskiej 
demokracji. Respektowanie woli obywateli przez władzę to fundament demokracji. 

Zarząd ROD im. „Oliwa" w Gdańsku informuje, że z uwagą będzie śledził przebieg dalszych prac w sejmie oraz 
głosowań sejmowych i informował działkowców o stanowisku i sposobie głosowania przez każdego z posłów 
Okręgu Gdańskiego nad ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. Zbliżające się wybory parlamentarne będą 
okazją do wyrażenia przez działkowców (oraz ich rodzin) swojego stanowiska ws. sposobu głosowania przez 
kandydatów na Sejm następnej kadencji nad projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
zaproponowanym przez Komitet Obywatelski. 

Reasumując powyższe wystąpienie usilnie prosimy Pana Premiera oraz Posłanki i Posłów Okręgu Gdańskiego o 
uwzględnienie naszych sugestii dla właściwego uregulowania zapisów ustawy zgodnie z projektem obywatelskim. 
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