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Stanowisko 
Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego im. Kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni 
w sprawie skierowanego do dalszego procedowania projektu ustawy o ogrodach 

działkowych przygotowanego przez połączone Komisje Sejmowe. 

Członkowie statutowych organów naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 
Kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni, posiadając statutowe upoważnienie 
reprezentowania 353 członków Polskiego Związku Działkowców użytkujących od ponad 50 
lat nieodpłatnie swoje działki, zwracają się do Pana Premiera o użycie swego autorytetu 
celem usunięcia art.30 z projektu ustawy o ogrodach działkowych przygotowanego przez 
połączone Komisje Sejmowe. 

Pamiętamy deklaracje Pana, że „Zagwarantujemy działkowcom bezpieczeństwo i 
trwałość ogrodów działkowych". 

Byliśmy wszyscy przekonani, że Pana słowa zostaną przez posłów PO potraktowane 
poważnie, lecz rzeczywistość okazała się diametralnie inna! Oni jednak okazali się głusi na 
argumenty Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i przedstawicieli naszego 
Związku, posłów opozycji oraz nawet na zgłaszane przez eksperta komisji zastrzeżenia natury 
konstytucyjnej dotyczące wprowadzenia takiego zapisu art. 30 do podobno wiodącego 
obywatelskiego projektu ustawy. 

Proponowanie pseudo uwłaszczenia jest zwyczajnym populizmem, bowiem 
posłowie zapomnieli poinformować opinię publiczną, że skorzystać z tego będą mogli 
nieliczni i to tylko wówczas, gdy gmina nie skorzysta z prawa pierwokupu! Widocznie 
stanowienie prawa przez posłów PO wchodzących w skład Komisji Sejmowych nie jest ich 
mocną stroną, delikatnie rzecz ujmując, bowiem jakoś nie zapadło w ich pamięci, że Trybunał 
Konstytucyjny w swoich orzeczeniach stwierdzał, że dysponowanie przez ustawodawcę 
gruntami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa jest niekonstytucyjne! 

Nie takiego „uwłaszczenia" oczekują działkowcy! 
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Swoim uporem chcecie podzielić Obywateli na lepszych i gorszych, zapominając jak 
w historii takie dzielenie się kończyło! 

Problematykę tego uwłaszczenia, jeżeli jest taka wola ustawodawcy a nie tylko 
koniunkturalizm, można zapisać w odrębnej ustawie, która powstanie bez pośpiechu i 
będzie wolna od zarzutów natury konstytucyjnej. 

Z całą mocą stwierdzamy, że obywatelski projekt ustawy jest wolny od 
zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny rozwiązań, gwarantując poszanowanie 
praw nabytych, zachowuje tradycję i dorobek polskiego ogrodnictwa działkowego 
wypracowanego przez wiele pokoleń działkowców oraz realizuje konstytucyjnie chronione 
prawa Obywateli. 

Wyrażamy przekonanie, że Posłowie na Sejm RP, a zwłaszcza z Platformy 
Obywatelskiej powrócą do zapisów obywatelskiego projektu ustawy i tym samym unikną 
zarzutu niekonstytucyjności! 

Społeczność działkowa naszego ogrodu żąda od Posłów na Sejm RP uznania woli 
ponad 924 tysięcy Obywateli za zasadną do skierowania w trybie pilnym pod obrady 
Wysokiej Izby obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Niniejsze stanowisko kierujemy również do: 
-Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz, 
-Wicemarszałków Sejmu RP Wandy Nowickiej, Eugeniusza Grzeszczaka, Cezarego 
Grabarczyka, Marka Kuchcińskiego i Jerzego Wenderlicha, 
-Klubów Parlamentarnych i Poselskich 
oraz przesyłamy do wiadomości: 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego, 
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego, 
- Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD. 

Z działkowym pozdrowieniem 

Prezes ROD Józef Matwies 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Bogusław Dąbrowski 

Przewodniczący Komisji Rozjemczej ROD Kazimierz Majna 
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