
S T A N O W I S K O 
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców 

w Częstochowie z dnia 30 października 2013 roku 

w sprawie: zahamowania przez posłów PO prac przy obywatelskim projekcie 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie wspólnie z Prezesami 
ROD z Częstochowy zapoznało się z aktualną sytuacją wynikającą ze 
stanowiska postów Platformy Obywatelskiej dotyczącego utrzymania 
uwłaszczenia wprowadzonego art. 30 do obywatelskiego projektu ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych. 

Prezydium Okręgowego Zarządu uznaje, że zapisy art. 30 projektu ustawy 
winny zostać skierowane do osobnej ustawy, która nie zaburzy wprowadzenia 
obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w życie 
zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w ustawowym terminie. 
Ponadto Prezydium uważa, że skierowanie uwłaszczenia do odrębnej ustawy 
pozwoli na ewolucyjne rozwiązanie tego ważnego i oczekiwanego przez 
wszystkich działkowców problemu z pożytkiem dla samych zainteresowanych. 
Obecnie zapisy art. 30 ustawy są niespójne z przyjętymi przez podkomisję 
ustaleniami i spowoduje konieczność zmiany pawie połowy uzgodnionych już 
wcześniej przepisów ustawy. Zapis ten burzy cała koncepcję ustawy i powoduje, 
że staje się ona dysfunkcyjna i niekonstytucyjna. Zmiana tych przepisów 
wymaga dużego wysiłku tak strony społecznej jak I posłów w tej kwestii. Na 
takie działanie obecnie czasu już nie ma. 

Związek Miast Polskich już wcześniej informował o niekonstytucyjności 
zaproponowanego przez posłów PO art. 30 do obywatelskiego projektu 
ustawy, jednak posłowie Platformy nic sobie z tego nie robią. Czyżby zależało 
im na nie uchwaleniu dobrego prawa dla miliona polskich rodzin? 
Zaproponowanie przez stronę społeczną rozstrzygnięcie kwestii uwłaszczenia w 
osobnej ustawie jest rozwiązaniem bezpieczniejszym i szanującym wolę 
polskich działkowców wyrażoną podczas ogólnopolskiej manifestacji, która 
zgromadziła ponad 15 tysięcy zwolenników obywatelskiego projektu ustawy, 
pod którym swój podpis złożyło prawie milion polskich rodzin. 

Przyjęty przez posłów Platformy sposób działania przy uchwaleniu ustawy 
zabezpieczającej prawa miliona polskich rodzin jest przykładem 
instrumentalnego i populistycznego igrania z losem narodu w ramach 
prowadzonej bezpardonowo gry politycznej. Te działania odbierane są przez 
działkowców jako przejaw brak najmniejszej chęci uchwalenia dobrego prawa 
dla miliona polskich rodzin, które miałoby na najbliższe lata zabezpieczyć 



nabyte prawa polskich działkowców. Zdaniem działkowców te działania są 
sprzeczne z polityką rządu, który za naczelną zasadę przyjął uwolnienie 
terenów, na których swoją działalność prowadzą rodzinne ogrody działkowe. 

Związek oraz działkowcy są za wprowadzeniem uwłaszczenia, ale winno ono 
być sprawiedliwe. Powinno być to uwłaszczenie powszechne oraz realne jak 
również zgodne z Konstytucją RP. 

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie zwraca się do 
Premiera RP o dotrzymanie danych działkowcom obietnic podczas spotkań na 
warszawskich ogrodach oraz do wszystkich posłów w sejmie, a szczególnie 
do posłów PO o przyjęcie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych bez spornej regulacji, z pożytkiem dla miliona polskich 
rodzin- wyborców. 

Lista sygnatariuszy w załączeniu. 
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ogrodach działkowych. 

Lp. Nazwisko i imię Nazwa ROD Rpdpis 
1 Jucha Stanisław Tysiąclecia f f . 

Wi^ełowll« Adam Macł Utałl/3 

3 Szafel Krzysztof Gwarek 
»i 

5 Gradzik Marian //¿O * 

b Uechan Tadeusz Błeszn o-Wzgó rze 

7 Kilar. Wiesław* Rzasau/p 

8 Tauzowski Jan przyjaźń y 

y powązka Barbar a Wypulunki 

10 Turek Jan Mickiewicza tĄ 
l i Dudek Eugeniusz Narutowicza 

12 Tasarz Grzegorz Tysiąclecia 

13 Konopka Miachał Wrzos 

14 Karoń Zdzisław Żabiniec 

15 Zasępa Anna Malwa 


