
Kłodzko, dnia 21 września 2013 r. -

Apel 

działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nowy 
Świat" w Kłodzku do posłów Platformy Obywatelskiej. 

My, działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Nowy Świat" w Kłodzku zebrani na 
uroczystości z okazji „Dnia Działkowca" zwracamy się do posłów z Platformy Obywatelskiej z 
pytaniem, dlaczego wprowadziliście Państwo do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych zapisy, które wywołują ogromne kontrowersje wśród nas działkowców, a 
zdaniem konstytucjonalistów mogą być niekonstytucyjne. 

Przede wszystkim chodzi nam o tak zwane uwłaszczenie, które zróżnicuje działkowców, 
sparaliżuje zarządzanie ogrodami i co najważniejsze, w świetle dotychczasowych orzeczeń 
Trybunału Konstytucyjnego, może się okazać niekonstytucyjne. Wątpliwości te mogą spowodować 
skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego przed jej podpisaniem przez Prezydenta RP. 
Oznacza to, że do 21 stycznia 2014 r., kiedy przestanie obowiązywać ustawa o ROD z 2005 r., nie 
wejdzie w życie nowa ustawa. W efekcie tego ogrody zostaną pozbawione ochrony prawnej, a 
działkowcy bezpowrotnie utracą dotychczasowe prawa do działek. 

Zarządzanie ogrodami uniemożliwią również zapisy wprowadzające niekontrolowany obrót 
działkami. Ponadto przyczynią się do zmiany charakteru działek - będą dostępne tylko dla ludzi 
bogatych! 

Również nieprzemyślane są przeforsowane przez Platformę Obywatelską oraz przez 
Solidarną Polskę zmiany w przepisach przejściowych. Świadczą one o całkowitej nieznajomości 
realiów ogrodowych ze strony ich autorów. Swoisty maraton walnych zebrań w ogrodach -
4 zebrania działkowców w każdym ROD w przeciągu 14 miesięcy - jest niewykonalny. Do tego 
nakaz składania ponownych oświadczeń przez działkowców o przynależności do organizacji 
prowadzącej ogród - oznacza zebranie nawet 1 200 000 dokumentów, na co ogrody mają mieć 
zaledwie 5 miesięcy. . 

Apeluje o wykreślenie tych przepisów ! 
Posłanki i Posłowie Platformy Obywatelskiej! 

Cóż za idea Wam przyświeca, że głosujecie wbrew woli tych, dla których uchwalacie 
prawo? Dlaczego, z uporem maniaka forsujecie rozwiązania, które nam działkowcom przyniosą 
tylko rozczarowanie, a ogrodom chaos i zagrożenie dalszego bytu? W imię jakich celów narażacie 
dorobek miliona, w większości niezamożnych rodzin? 
Zreflektujcie się i wysłuchajcie głosu miliona polskich obywateli podpisanych pod projektem 
ustawy o ROD, póki jest jeszcze czas! Nie lekceważcie ludzi, bo Wam tego nie wybaczą, 

Z działkowym pozdrowieniem 
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