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Stanowisko Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Tadeusza Kościuszki w Gorlicach 
w sprawie poprawek wniesionych przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową do obywatelskiego 
projektu ustawy o ROD 

Po zapoznaniu się z treścią poprawek do obywatelskiego projektu ustawy Zarząd 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Tadeusza Kościuszki w Gorlicach jest głęboko 
zaniepokojony i rozczarowany wynikami prac Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej. Pomimo 
zapewnień Pana Premiera że projekt obywatelski będzie projektem wiodącym. Nadzwyczajna 
Komisja Sejmowa wniosła 34 poprawki, które całkowicie zmieniły sens i wypatrzyły jego 
założenia. Konsekwencją takiego stanu rzeczy będzie doprowadzenie do zawetowania takiej ustawy 
przez Prezydenta który skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego co z kolei spowoduje że ustawa 
nie wejdzie w życie 20.01.2014 r. a Działkowców i Struktury Związku ogarnie chaos. 

Zarówno treść przyjętych poprawek jak też w też wielu przypadkach ich konstrukcja jest 
sprzeczna z innymi wprowadzanymi zmianami. Nie możemy się pogodzić z brakiem reakcji 
na zgłaszane w trakcie obrad uwagi co do niektórych zmian z obowiązującą konstytucją, dlatego 
też czujeniy się zlekceważeni przez posłów Podkomisji Sejmowej. 

Nasz największy sprzeciw dotyczy wprowadzonych poprawek. 
1. Wprowadzenie niekontrolowanego obrotu działkami, to brak jakiegokolwiek nadzoru 
w konsekwencji upadek ruchu ogrodnictwa działkowego. 
2. Uwłaszczenie części działkowców ( pod warunkiem nie skorzystania przez gminy z prawa 
pierwokupu za 1% wartości ) w konsekwencji podział na tych którzy będą mieli szanse i na tych, 
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którzy takich szans me mają,; 
3. Odbywanie i wielokrotnych kosztownych ( powiadomienia kurierem ) walnych zebrań 
w terminach które uniemożliwiają ich prawidłowe przeprowadzenie. 
4. Zmuszanie: działkowców do potwierdzania raz podjętej decyzji poprzez obowiązek wyrażenia 
swojej woli CQ doj członkostwa w PZD. 

Wypf£c0vy!tóy przez Nadzwyczajną Komisję projekt ustawy o ROD jest nierealny, dlatego 
też Apekijeijpy do Pana Panie Premierze, jak również do Członków Komisji Infrastruktury 
i Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Polityki Regionalnej, o wnikliwe zapoznanie się 
z wprowadzonymi zmianami do obywatelskiego projektu ustawy, opracowanej w oparciu 
o orzeęzeriie Trybunału Konstytucyjnego i potraktowanie tego projektu jako wiodącego podczas 
dalszych prac. 
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