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Stanowisko w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD. 

Szanowny Panie Premierze, 

piszemy do Pana, albowiem jesteśmy wciąż zaniepokojeni o los naszych 

ogrodów. Zapisy zawarte w propozycjach zmian do projektu nowej ustawy o 

ogrodach działkowych przygotowanych przez zespół posłów Platformy 

Obywatelskiej zmierzają pewnym krokiem do całkowitej likwidacji ogrodów. 

Na powyższą sytuację wpływa fakt wprowadzenia przez Platformę 

Obywatelską do już uzgodnionego tekstu projektu ustawy, art. 30 o tzw. 

„uwłaszczeniu działkowców". 

Pan dobrze wie że, ten zapis podzieli działkowiczów na tych lepszych i 

gorszych, powodując zamęt i nie zadowolenie. Posłowie PO w swych 

wystąpieniach zapomnieli dodać, że nie liczni mogą być uwłaszczeni i 

uhonorowani takim „pasztetem". Bo ten pasztet kryje w sobie niespodziankę 

- jest niekonstytucyjny. A to oznacza konieczność rozpoczęcia prac nad 

ustawą od nowa. To jednak nie wszystko. Jeżeli uwłaszczenie nie ma 

doprowadzić do masowej likwidacji ROD, konieczne będzie dopisanie 

kolejnych. Przykro nam o tym pisać, ale jesteśmy obywatelami Polski, gdzie 

żadna z ustaw nas nie chroni i nie będzie chronić. Zapisy projektu ustawy 



przygotowywanej przez koleżków z PO w pełni zabezpieczają interesy ale 

tylko lobbystów, biznesmenów i polityków. 

Panie Premierze, 

mając na względzie dalsze istnienie i rozwój ogrodów działkowych zwracamy 

się do Pana o wycofanie z projektu ustawy art. 30 oraz o ewentualne 

przystąpienie do opracowania całkiem odrębnego projektu ustawy o 

uwłaszczeniu działkowców, ale wszystkich i na równych prawach. Tylko w 

ten sposób możemy być pewni, że projekt ustawy o rodzinnych ogrodach 

działkowych obroni się i będzie zgodny z Konstytucją RP. Dlatego też prosimy 

o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych i 

możliwie szybkie procedowanie, aby dotrzymać terminu wyznaczonego przez 

Trybunał Konstytucyjny. 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu ROD - Ewa Szajneman W-ce Prezes Zarządu - Roman Kaczor 

Skarbnik Zarządu - Bogusław Korol Sekretarz- Elżbieta Kasińska 

Członek Zarządu - J a n Straszewski 
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