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S T A N O W I S K O 

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„PARTYNICE" we Wrocławiu 

przyjęte 4 listopada 2013 r. w sprawie projektu ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Panie Premierze ! 

Tego dnia, kiedy przed gmachem Sejmu RP oraz przed Urzędem Rady 
Ministrów działkowcy z całej Polski manifestowali w obronie rodzinnych 
ogrodów działkowych, komisje sejmowe zdecydowały o włączeniu do projektu 
ustawy o ROD usuniętych wcześniej poprawek autorstwa członków Komitetu 
Inicjatywy Ustawodawczej. Pomyśleliśmy sobie: nasz trud nie poszedł na 
marne; obywatelski projekt ustawy będzie wreszcie tym, pod którym 
składaliśmy swoje podpisy. 

Ale nasza radość nie trwała długo. Okazało się bowiem, że z inicjatywy 
posłów Pana partii w projekcie znalazł się artykuł 30. o tzw. uwłaszczeniu 
działkowców, który niczym wirus lub koń trojański zaraża wiele innych 
artykułów, sprawia, że zarówno ten zapis, jak i cała ustawa stają się 
niekonstytucyjne. Taka konstrukcja projektu ustawy o ROD może być tylko 
skierowana do Trybunału Konstytucyjnego lub będzie zawetowana przez 
Prezydenta RP. 

A czasu na przyjęcie ustawy jest coraz mniej, praktycznie dwa 
miesiące. Dlatego apelujemy do Pana Premiera, a zarazem 
przewodniczącego partii rządzącej o wycofanie z projektu ustawy art. 30. 
Być może w przyszłości będzie możliwość opracowania odrębnego projektu 
ustawy o prawdziwym uwłaszczeniu działkowców. Obecnie nie ma do tego 
ani klimatu, ani czasu na wprowadzanie poprawek m.in. do ustawy 
o gospodarce nieruchomościami czy do ustaw podatkowych. 
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Czy dla posłów reprezentujących w Sejmie Platformę Obywatelską 
fakty te są tak trudne do zrozumienia? Jeśli tak jest, niech Pan Premier 
uświadomi swoich kolegów, że brak ustawowej ochrony prawnej, to 
koniec ogrodów działkowych w Polsce. Chyba, że celem ustawy nad którą 
pracują posłowie ma być właśnie likwidacja ukochanych przez nas 
Ogrodów?! Jeśli taki cel przyświeca pracom komisji sejmowych, to 
zapewniamy, że naszych głosów w wyborach przyszłego i 2015 roku 
kandydaci z Platformy Obywatelskiej na pewno nie dostaną. 

Liczymy jednak na rozsądek Pana Premiera i posłów Platformy 
Obywatelskiej, który spowoduje wycofanie art. 30. z projektu ustawy. Tylko 
wówczas projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych może się 
obronić, a my nie zostaniemy pozbawieni Ogrodów. Choć z upływem czasu 
nasze nadzieje stają się coraz bardziej płonne... 
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