
STANOWISKO 

Działkowiczów Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„27 Lipca" w Białymstoku 

z dnia 18.10.2013 r. 

MARSZAŁEK SEJMU EWA KOPACZ 

Pani Marszałek działkowicze zebrani na terenie Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego„27 Lipca" w Białymstoku uważamy, że posłowie Platformy Obywatelskiej 
i Solidarnej Polski wprowadzili do projektu ustawy zapisy, które wywołują ogromne 
kontrowersje i zdaniem konstytucjonalistów mogą być niekonstytucyjne. 

Najbardziej niepokoją zapisy dotyczące uwłaszczenia działkowców, które 
zróżnicowałyby nas działkowców a także przewróciłyby do góry nogami zarządzanie 
ogrodami, ale co najważniejsze , w świetle dotychczasowych orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego, mogłyby się okazać także niekonstytucyjne. 

Równie nieprzemyślane są przeforsowane przez PO i SP zmiany w przepisach 
przejściowych. Świadczą one o całkowitej nieznajomości realiów ogrodowych ze strony ich 
autorów. 
Po tak burzliwym okresie czasu i wydarzeniach jakie przeżywamy już ponad 12 miesięcy 
to w dalszym ciągu nie wiemy czy powstanie ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych 
w terminie do 21.01 2014 r. skoro zostało już tylko 2,5 miesiąca na przeprowadzenie całego 
procesu legislacyjnego? Czy Państwo Polskie pozostawi milion rodzin działkowych bez prawa 
do działki? Czy enklawy zieleni, dające wytchnienie mieszkańcom, znikną z miast Polski? Czy 
działkowcy mogą liczyć na ustawę zgodną z Konstytucją. 
Czy nowa ustawa będzie chronić ogrodnictwo działkowe w Polsce, które ma blisko 120-letnią 
tradycję? Czy nowa ustawa wpisze się w realia zarządzania ogrodami działkowymi? 
Takie pytania mnożą się w głowach każdego działkowca. 

Wnioskujemy o wysłuchanie głosu społeczeństwa i przyjęcie poprawek Komitetu 
Inicjatywy Ustawodawczej lub o powrócenie do pierwotnych zapisów obywatelskiego projektu 
Ustawy o ROD pod którym złożyliśmy prawie milion podpisów. 

Wnioskujemy o przyspieszenie prac związanych z uwłaszczeniem 
ogrodów działkowych przez Komisję Infrastruktury pod przewodnictwem Zbigniewa 
Rynasiewicza oraz Komisję Samorządu Terytorialnego Polityki Regionalnej pod przewod-
nictwem Pana Bronisława Dutka tak aby ustawa o ROD była zgodna z Konstytucją RP. 

(podpisy 28 działkowiczów) 
Do wiadomości: 

1. Kluby poselskie 
2. Przew. Komisji Infrastruktury 
3. Przew. Komisji Samorządu Terytorialnego Polityki Regionalnej. 
4. KR PZD Warszawa 
5. OZP PZD Białystok 


