
Bydgoszcz, dnia 27 września 2013r. 

Do Posłów na Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stokrotka" w Janikowie 
uczestniczący w dniu 27 września 20l3r, w uroczystym spotkaniu członków 
ogrodu, zwracamy się do Pań Posłanek i Panów Posłów na Sejm Rzeczpospolitej 
o wycofanie z projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych nierealnych 
poprawek wniesionych przez posłów PO podczas prac sejmowej podkomisji 
nadzwyczajnej, które mogą spowodować nie przyjęcie w terminie do dnia 21 
stycznia 2014r. nowej ustawy. Zaproponowane przez posłów PO rozwiązania, 
między innymi w kwestii uwłaszczenia, nie uwzględniają skutków dotyczących 
zarzutu niekonstytucyjności proponowanych zmian. 
Żądamy też przywrócenia podstawowych rozwiązań zawartych w obywatelskim 
projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, bo tylko taki projekt 
pozwoli zachować użytkownikom działek podstawowe gwarancje dotyczące praw 
do swoich działek, poszanowanie praw nabytych, zachowanie własności 
działkowców do nasadzeń i naniesień na działce, prawa do samorządności 
działkowców w zarządzaniu ogrodami, a także zagwarantuje bezpieczeństwo 
ogrodów działkowych. 
Nasze wystąpienie spowodowane jest poważnymi wątpliwościami i obawami 
dotyczącymi sposobu prowadzenia prac nad nową ustawą o ogrodach 
działkowych przez członków podkomisji nadzwyczajnej reprezentujących 
Platformę Obywatelską. To wskutek działań tych posłów z projektu 
obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych nie zostało już 
prawie nic. Z wiodącego projektu obywatelskiego ustawy stworzono projekt anty 
obywatelski, skazany na ponowne zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego, z 
racji poważnych zarzutów dot jego niekonstytucyjności. 
Jako działkowcy apelujemy o przywrócenie podstawowych rozwiązań 
obywatelskiego projekt« ustawy, uwzględniającego wszystkie uwagi, 
postanowienia i wytyczne zawarte w wyroku Tiybunału Konstytucyjnego oraz 
wyrażającego wolę polskich działkowców. 

Członkowie Rodzinnego Ogrodn Działkowego „Stokrotka" w Janikowie. 



Lista uczestników spotkania w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Stokrotka" w Janikowie w 
dniu 27 września 2013 r., sprzeciwiających się działaniom posłów Platformy Obywatelskiej 
podczas prac sejmowej podkomisji nadzwyczajnej, skutkującym negatywnymi rozwiązaniami 
ustawowymi dla działkowców i ich ogrodów działkowych : 
Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego : 
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