
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 
Zm^ Rodzinnego Ogrodu Działkowego S t a n o w i s k o 

»ZALESIE« 
Działkowego „Zalesie" w Pile w sprawie wnoszenia i uchwalania poprawek 

do obywatelskiego projektu ustawy o ROD. 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie" od dawna przejawiają 

głębokie zainteresowanie uchwaleniem przez Sejm RP nowej ustawy o ogrodach 

działkowych. Stąd przejawiamy emocjonalne zaangażowanie w śledzeniu przebiegu obrad 

Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu procedującej nad Obywatelskim projektem ustawy. 

Z coraz większą dezaprobatę odnosimy się do trybu zgłaszania i przegłosowania 

poprawek wnoszonych pod obrady przez posłów Klubu Platformy Obywatelskiej 

i Solidarnej Polski. Mimo zapewnienia premiera Donalda Tuska, o poparciu przez PO 

obywatelskiego projektu ustawy - członkowie Podkomisji PO i SP - przegłosowują 

poprawki całkowicie zniekształcając sens merytoryczną istotę społecznego projektu. 

Dzieje się tak, mimo zgłaszanych przez posłów innych klubów zastrzeżeń co do 

merytorycznej poprawności konstytucyjnej takich poprawek. Ten nonszalancki wręcz 

sposób tworzenia prawa obala nadzieje kilka rzeszy społeczeństwa, że tak uchwalona 

ustawa będzie służyła nam działkowcom. Oznacza to, że ostateczny kształt projektu 

ustawy działkowej tworzony jest pod dyktando członków PO i SP. Naszym zdaniem 

obywatelski projekt ustawy przestaje być projektem obywatelskim. Poza 

przedstawionymi wyżej zastrzeżeniami, do trybu pracy Podkomisji największy niepokój 

budzą przyjęte głosami PO i S P poprawki. Jedyna z nich dotyczy wyodrębnienia kategorii 

Ogrodów, których działkowcy mogą być uwłaszczeni. W ten sposób niweczy się 

uświęcona ponad wiekową tradycją równość działkowców w prawach i obowiązkach. 

Spowoduje to, że w jednej miejscowości w zależności od posiadanego tytułu własności do 

gruntu działkowcy będą mogli się uwłaszczyć, a w innych nie. Podobnie konfliktowy jest 

zapis dotyczący uprawnień gmin do pierwokupu zbywanych działek za 1 % ich wartości, 

inną zdecydowanie negatywnie odbieraną przez działkowców poprawkę zgłoszoną przez 

PO jest wymóg składania pisemnych deklaracji do dalszej przynależności do 

stowarzyszenia działkowców. Jak wykazali konstytucjonaliści i eksperci taki zapis jest 

jawnie sprzeczny z konstytucją. Oznacza to, że władza nie może ograniczać obywatelowi 

swobodnego prawa do wyboru organizacji, do której chce należeć. Zdecydowanie 

domagamy się wykreślenia z projektu przestawionych poprawek. 
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