
Stanowisko ROD „Za Gajem" w Wójtowie (k. Olsztyna) 
w sprawie: nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

Nie godzimy się z lekceważeniem prawie miliona osób, które podpisały się pod 
obywatelskim projektem ustawy o ROD. Nie rozumiemy dlaczego Pan Premier 
Donald Tusk i posłowie PO nas okłamują. Na spotkaniach z działkowcami obiecywali 
poparcie dla naszego projektu obywatelskiego, a potem podczas pras podkomisji 
działy się straszne rzeczy. Nie dość, że lekceważono naszych przedstawicieli 
i szydzono z nas działkowców to jeszcze ustalony przez podkomisję projekt ustawy 
jest dla nas działkowców krzywdzący. 

Nie godzimy się na nierówne uwłaszczenie zaproponowane przez posłów PO 
ponieważ jest ono nierealne i dotyczy tylko niektórych działkowców. 

Nie godzimy się na niekontrolowany obrót działkami, gdyż wprowadzi on chaos 
w funkcjonowaniu ogrodów działkowych i umożliwi przejmowanie działek przez 
osoby niezainteresowane ideą ogrodnictwa działkowego. Działki zaczną być 
przejmowane przez bogatych w celach komercyjnych. 

Nie godzimy się na zmuszanie nas działkowców do ponownego potwierdzania 
przynależności do PZD. Dlaczego przynależność do PZD ma być uzależniona od 
ponownej deklaracji.? Przecież już raz składaliśmy deklaracje członkowskie. Dlaczego 
chce się nas ukarać groźbą utraty członkowstwa, gdy nie zdążymy w ustalonym 
terminie - tj. w ciągu 5 miesięcy? W tej sytuacji po raz kolejny pytamy -
co z obietnicą złożoną przez Pana Premiera, że krzywda działkowcom się nie stanie? 
Działkowcy zostaną skrzywdzeni jeśli obecny projekt ustawy o ROD wejdzie w życie! 

Obawiamy się również, że nowa ustawa o ROD nie powstanie na czas. Prace nad nią 
przedłużają się zastraszająco. Chcemy dobrego prawa w czasie wyznaczonym przez 
Trybunał Konstytucyjny. 

Apelujemy o przywrócenie projektowi ustawy o ROD rozwiązań zawartych 
w projekcie obywatelskim oraz 

o dotrzymanie terminów wejścia w życie nowej ustawy! 

W imieniu ROD „Za Gaiern 
POLSKI I M I A M M M M M M . 
RODZINNY 0 0 * 0 0 DZIAŁKOWY W Wójtowie 

"Z« Gajem" Wójtów 
iii Modfi«wi©wa 2 
11-010 fł rc i *f. wd 

'owikowski 


