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Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w zielone] Górze 

oraz przewodniczących Kolegium Prezesów Okręgu Zielonogórskiego 

z dnia 0l.l0.2013r 

w sprawie Zakończenia prac Nadzwyczajnej Podkomisji pracującej nad ustawą o ROD 

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Zielonej Górze oraz 

przewodniczący Kolegium Prezesów Okręgu Zielonogórskiego krytycznie oceniają pracę i urobek 

podkomisji nadzwyczajnej ds. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Posłowie Platformy 

Obywatelskiej pracujący w podkomisji pod kierownictwem posłanki Krystyny SlblrtskleJ wprowadzili 

do projektu obywatelskiego wysoce niekorzystne dla działkowców modyfikacje, które znacznie 

utrudnią funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych i wypaczą ich funkcje jako obiektów 

użyteczności publicznej przeznaczonych dla mniej zamożnej części społeczeństwa. 

Poprawki wprowadzone głosami PO dają działkowcom możliwość uzyskania współudziału w prawie 

użytkowania wieczystego gruntu rodzinnych ogrodów działkowych. Niestety będzie to dotyczyło tylko 

części działkowców I to tylko w ogrodach położonych w małych miejscowościach. Ten zapis nie 

wzmacnia w żaden sposób prawa działkowców do działek. Ponadto budzi wątpliwości konstytucyjne, 

co może mieć katastrofalne skutki w dalszych pracach nad ustawą. W najlepszym przypadku debata 

nad tzw „uwłaszczeniem" opóźni pracę nad projektem, a w najgorszym może sprawić, iż parlament 

nie zdąży go uchwalić. 

Duże zaniepokojenie budzi również niespójność przepisów przejściowych, które są ze sobą sprzeczne, 

ponadto nakładają na społecznie pracujące samorządy ogrodowe wiele niepotrzebnych obowiązków. 

Według konstytucjonalistów również i w tym rozdziale projektu, który wypracowała podkomisja, 

znajdują się zapisy niezgodne z Konstytucją RP. Mianowicie kwestionowany jest zapis o konieczności 

składania przez działkowców poświadczeń przynależności do stowarzyszenia ogrodowego, które 

będzie w przyszłości zarządzać ogrodem. Jest to oczywista ingerencja w wolność obywateli 

do zrzeszania się. 

Bardzo dużo zastrzeżeń budzi zapis dopuszczający swobodny obrót działkami. Całkowite uwolnienie 

dostępu do działek i wprowadzenie mechanizmów rynkowych, wypaczy ich charakter i otworzy furtkę 

spekulantom i kombinatorom. Może to w przyszłości prowadzić do skupowania i kumulowania 

terenów ogrodowych przez pojedyncze osoby lub instytucje. 



Projekt Obywatelski pod którym podpisało się blisko 1 milion osób, po „obróbce" podkomisji został 

wypaczony I stał się karykaturą dobrego prawa, Bardzo dziwi zatem zadowolenie I duma z jaką 

posłowie Platformy Obywatelskiej zakończyli swoje prace. Mimo lawiny tłumaczeń i przedstawieniu 

wielu merytorycznych uwag ze strony Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej i doświadczonych w tej 

materii przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców, posłowie PO bez jakiejkolwiek refleksji i bez 

próby nawet merytorycznego uzasadnienia okopali się na swoich stanowiskach i uniemożliwili 

przyjęcie poprawek strony społecznej. 

W tej sytuacji nasuwa się pytanie: czy politycy PO są Już tak zdeprawowani władza, że za wszelką 

cenę chcą postawić na swoim, chociaż za oponentów maja społeczeństwo, czy może mają 

partykularny interes w tym, by zniszczyć ogrodnictwo działkowe w Polsce? 

Słuchając wcześniejszych i bieżących wypowiedzi liderów Platformy Obywatelskiej wydaję się, 

iż jeden I drugi wariant jest możliwy. 

Zwracamy się do wszystkich członków sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 

Terytorialnego I Polityki Regionalnej o poprawienie wadliwych zapisów w projekcie ustawy. 

Apelujemy też do Marszałek Sejmu i Premiera RP o Jak najszybsze poddanie projektu ustawy pod 

głosowanie przez Sejm RP. 

otrzymują: 

• Marszałek Sejmu RP, pani Ewa Kopacz 
• Premier RP, pan Donald Tusk 
• Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, pan Stanisław Żmijan 
• Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, pan Piotr Zgorzelskl 
• Pani Poseł Bożenna Bukiewicz 
• Pan poseł Jerzy Materna 
• Pani Poseł Krystyna Sibińska 


