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4 9 2 1 5 7 1^Nfr^fótf k r ę g o w e g o Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Zielonej Górze oraz 
Przewodniczących Kolegiów Prezesów z Krosna Odrzańskiego, Lubska, Gubina, Nowej Soli, 

Wschowy, Kożuchowa, Żar, Żagania, Sulechowa i Zielonej Góry z dnia 29.10.Z013r. 

W sprawie: opóźniania przez Platformę Obywatelską prac nad Obywatelskim Projektem 
Ustawy o ROD 

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO w dniu 10 października br. 

publicznie, w obecności kilkunastu tysięcy działkowców obecnych na manifestacji 

w Warszawie zapewnił, Iż projekt ustawy o ogrodach działkowych w szybkim czasie trafi 

pod obrady Sejmu. 

Tymczasem minęło prawie trzy tygodnie, a żadnych postępów w pracach 

nie widać. Bastionem, którego Platforma Obywatelska uparcie broni, stała się kwestia 

art. 30 projektu, dotycząca tzw. „uwłaszczenia". Taka postawa jest dla nas niezrozumiała 

w sytuacji, gdy udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że zapis w formie zaproponowanej 

przez PO jest sprzeczny z Konstytucją RP. 

W dniu 10 października połączone Komisje Infrastruktury oraz Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęły prawie wszystkie poprawki Komitetu Inicjatywy 

Obywatelskiej, czyniąc projekt ustawy spójną całością. Forsowanie art. 30 w obecnej treści 

zniszczy spójność zapisów, a ponadto pozostawienie go w projekcie ustawy spowoduje 

konieczność przebudowania innych jej zapisów, a na to jest bardzo mało czasu. Jaki wobec 

tego sens miała praca tych komisji, skoro Platforma Obywatelska w ogóle się nie liczy 

z demokratycznie przyjętymi zapisami? 

Tymczasem termin wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny upływa 

za niecałe trzy miesiące, a ustawa jest ciągle na etapie prac w komisjach. 

Zastanawiające jest jaki cel przyświeca posłom Platformy Obywatelskiej 

forsującym „pseudo uwłaszczenie działkowców". Forma udziału w prawie użytkowania 

wieczystego w rzeczywistości nie przynosi działkowcom żadnej korzyści, a jednym skutkiem 

tego zapisu będzie zaskarżenie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, co już zapowiada 

Związek Miast Polskich. 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Zielonej Górze, 

reprezentując 122 Rodzinne Ogrody Działkowe i blisko 30 tysięcy rodzin działkowych 



przychyla się do stanowiska Krajowej Rady PZD, aby kwestię uwłaszczenia działkowców 

zapisać w odrębnej ustawie. Na dzień dzisiejszy najważniejszym jest, by zapewnić ciągłość 

prawa i możliwość trwania i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Dalsze opóźnianie 

prac nad ustawą może pociągnąć za sobą katastrofalne skutki dla działkowców. Populizm 

uprawiany przez posłów PO w sprawie tzw. „uwłaszczenia" już dawno został zdemaskowany, 

dlatego zwracamy się do Premiera, Pana Donalda Tuska oraz przewodniczącego klubu 

parlamentarnego PO o odstąpienie od tego wadliwego zapisu i umożliwienie dalszych prac 

legislacyjnych nad projektem. 

Otrzymują: 

• Premier RP, Pan Donald Tusk 

• Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO, Pan Rafał Grupińskl 
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