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Prezesi obecni na naradzie w dniu dzisiejszym tj. 16.10.2013 roku odnieśli się z wielkim 
niepokojem do przyjętego przez nadzwyczajną podkomisję projektu ustawy. Wprowadzone przez 
posłów Platformy Obywatelskiej zmiany całkowicie zmieniły obywatelski projekt ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych, pod którym swój podpis złożyło prawie milion polskich 
obywateli. Zaproponowane i przyjęte przez posłów PO w projekcie zmiany wypaczają sens 
przyjętych rozwiązań przez stronę społeczną i wprowadzają zapisy, które budzą wątpliwości co 
do ich zgodności z konstytucją RP. 

Jednym z głównych zarzutów stawianych przyjętemu przez podkomisję projektowi jest 
zastosowanie rozwiązania niezgodnego z zasadą równości obywateli wobec prawa. Dotyczyć to 
będzie w przypadku zaproponowanego przez posłów PO uwłaszczenia działkowców. Zdaniem 
strony społecznej ( Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ) uwłaszczenie powinno dotyczyć 
wszystkich działkowców bez wyjątku i być przedmiotem odrębnego aktu prawnego, który nie 
zakłócałby trybu i terminu przyjęcia ustawy przez Sejm RP. 

Kolejnym zarzutem wg KIU jest dopuszczenie swobodnego obrotu działkami, co doprowadzi do 
rozkładu ogrodów i jest sprzeczne z ideą ogrodnictwa działkowego zapisaną w przyjętej przez 
podkomisję preambule ustawy. Zdaniem działkowców działki staną się łupem osób majętnych, 
które kosztem biedniejszej części społeczeństwa doprowadzą do komasacji terenów w celach 
czysto konsumpcyjnych. Jest to zaprzeczenie idei ogrodnictwa działkowego i demokratycznego 
państwa prawa mającego służyć szczególnie mniej zamożnej części naszego społeczeństwa. 

Ustawowe nakazanie obywatelowi składanie dodatkowego oświadczenia woli odnośnie 
przystąpienia do stowarzyszenia ogrodowego, jest ingerencją państwa w konstytucyjne prawo 
wolności zrzeszania się obywateli. Ustawodawca nie ma prawa pozbawić obywateli członkostwa 
w organizacji społecznej. 

Prezesi zebrani w dniu 16 października 2013 roku zwracają się do Pana Premiera z prośbą o 
powrót do rozwiązań przedstawionych przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej w projekcie 
obywatelskim ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wprowadzone szczególnie przez 
posłów PO i SP zmiany do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
nie są akceptowane przez większość środowiska działkowego oraz społeczeństwo polskie. 
Wyrazem tego są liczne stanowiska, listy i petycje kierowane również od naszych działkowców, 
którzy swój podpis złożyli pod całkiem innym projektem. Działkowców i społeczeństwo bulwersuje 



szczególnie postawa posłów PO zasiadających w pracach podkomisji, którzy wydają się mieć 
monopol nie tylko na władzę, ale przede wszystkim na wiedzę w każdym aspekcie. W 
przyjętych rozwiązaniach nie są skłonni do żadnych ustępstw, lecz forsują przyjęte wcześniej na 
klubie rozwiązania, nawet przy pozytywnej opinii ministerstwa^ dla proponowanych zmian przez 
stronę społeczną. Zdaniem uczestników posiedzenia komisji jedynie oni doskonale wiedzą jakie 
są potrzeby miliona polskich rodzin. W przyjętych rozwiązaniach posłowie PO wykazali się 
brakiem fundamentalnej wiedzy o omawianym temacie. 

Znając Pana pozytywną postawę wobec ogrodnictwa działkowego zaprezentowany podczas 
spotkań z działkowcami i kierownictwem Związku w ROD Waszyngtona w Warszawie, liczymy, 
że Pana autorytet doprowadzi do zmiany stanowiska posłów zasiadających w podkomisji i 
Sejmie przy głosowaniu nowej ustawy, z pożytkiem dla miliona polskich rodzin. 
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