
- Marszałek Sejmu RP 
Pani Ewa Kopacz 

- Premier Rządu RP 
Pan Donald Tusk 

S T A N O W I S K O 

uczestników narady zarządów rodzinnych ogrodów działkowych 
z terenu miast Brzegu, Grodkowa i Lewina Brzeskiego 

Działacze rodzinnych ogrodów działkowych wyrażając obawy, że przeciągające 
się w Sejmie prace nad nową ustawą działkową, są zbyt powolne i przeciągane. 
Odbierane jest to przez działkowców jako celowe działanie, aby Sejm nie uchwalił 
w określonym terminie przez Trybunał Konstytucyjny, nowej ustawy o ROD. 
Posłowie z Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski wprowadzili do projektu 
obywatelskiego zapisy, które bulwersują i wywołują ogromne kontrowersje wśród 
działkowców. Przede wszystkim chodzi o tak zwane uwłaszczenie działkowców. 
Sama idea jest słuszna, jesteśmy za uwłaszczeniem wszystkich działkowców. 
Jednakże wprowadzona zmiana w konstrukcji art. 32 - polegająca na objęciu 
uwłaszczeniem tylko tych działkowców z ogrodów, do których stowarzyszenie 
posiada tytuł własności, bądź tytuł użytkowania wieczystego - pozbawia jedną 
trzecią działkowców w kraju tego prawa, jest niesprawiedliwa i niekonstytucyjna. 
Dlatego też protestujemy takiemu podziałowi, które w efekcie może stać się 
powodem interwencji Trybunału Konstytucyjnego i może zmarnować pracę 
Sejmu i nadzieji miliona osób, które poparły projekt obywatelski ustawy o ROD. 
Wprowadzona poprawka, ponadto narusza prawa właścicieli gruntów. Skutkiem 
takiego podziału działkowców na uprzywilejowanych właścicieli gruntów 
i użytkowników działek na podstawie umowy dzierżawy - będzie dezorganizacją 
zarządzania ogrodem i marginalizacją stowarzyszenia ogrodowego. Nie wspomina 
się nawet o prawach właściciela gruntu do pierwokupu za 1% ceny gruntu - o czym 
dowie się działkowiec po podpisaniu umowy z Stowarzyszeniem - że zostaje 
z niczym. Jest jeszcze wiele niedopowiedzeń w innych zgłoszonych poprawkach 
dot. ponownego oświadczenia woli co do przynależności w Stowarzyszeniu, 
obrotu działkami itp. 



Zwracamy się do Pani Marszałek Sejmu RP - o spowodowanie przyspieszenia 
prac Podkomisji Nadzwyczajnej w celu uchwalenia przez Sejm RP nowej ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych w wersji przyjętej przez blisko milion osób, 
oczekiwanej przez rodziny działkowe. Prosimy o wzięcie w obronę obywatelskiego 
projektu ustawy, który został uznany za wiodący w pracach Sejmu, aby go 
uchwalić i zmieścić się w terminie 18 miesięcy ustalonym w orzeczeniu Trybunału 
Konstytucyjnego. 

Z poważaniem 

Podpisy uczestników narady 
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