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Szanowny Panie Premierze! 

Od kilkunastu już miesięcy śledzimy z niepokojem wydarzenia związane z 
powstawaniem ustawy o ogrodach działkowych. Jesteśmy zbulwersowani partyjnymi 
przepychankami, zniesmaczeni tym, że za słowami obietnic o spokojnej przyszłości 
działkowców i ogrodów działkowych nie stoją skuteczne decyzje. 

Orzeczenie TK zmusiło ustawodawcę do zajęcia się problemem ogrodnictwa 
działkowego, wyznaczając czas na jego rozwiązanie. Tymczasem do wskazanego terminu 
uchwalenia ustawy pozostało zaledwie 70 dni, a więc szanse są coraz mniejsze. Z nieznanych 
przyczyn punktem spornym okazał się art. 30, który połączone komisje sejmowe wyłączyły 
do oddzielnych ustaleń. 

Dziwi nas niechęć PO do poważnego potraktowania umieszczonych w nim zapisów, 
które, jak potwierdzają opinie, budzą wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP. 
Szumnie zapowiedziane tzw. uwłaszczenie, pozostając w sprzeczności z najważniejszym 
aktem prawnym, stanowi zaprzeczenie idei, która była podstawą orzeczenia TK - stworzenia 
ustawy zgodnej z Konstytucją. Dlaczego więc PO tak się upiera przy zapisie, który już został 
skrytykowany przez wiele środowisk? Bardzo wyraźnie wypowiedział się na ten temat 
Związek Miast Polskich, który już teraz przedstawił swoje wątpliwości co do prawa 
dysponowania przez stowarzyszenia nie swoją własnością. Zastrzeżenia zgłosiły też resorty i 
prawnicy. Czy to mało? 

Wprowadzona przez PO propozycja tzw. uwłaszczenia na gruntach będących w 
użytkowaniu wieczystym jest również sprzeczna z inną ideą przyświecająca orzeczeniu TK, 
który wyraźnie opowiedział się przeciwko przywilejom jednej grupy, a taką będzie połowa 
ogrodów działkowych. Pozostali działkowcy byliby traktowani inaczej - dlaczego? 
Wydaje się, że autorzy treści art.. 30 zupełnie o tym zapomnieli, przez co narażają ustawę na 
zarzut niekonstytucyjności, a obietnice spokojnego losu ogrodów działkowych i działkowców 
stawiają pod znakiem zapytania. 

Nie jesteśmy przeciwni samemu pomysłowi uwłaszczenia, chcemy jednak, aby 
uchwalone w tej kwestii prawo było realne i rzeczywiście służyło działkowcom. Dlatego musi 
powstać oddzielnie. 

Niestety mamy wątpliwości co do szczerości słów wypowiadanych na temat dobrych 
zamiarów PO wobec działkowców. Wobec różnych pomysłów posłów PO, towarzyszących 
powstawaniu ustawy, także na podstawie wypowiedzi parlamentarzystów PO, zastanawiamy 
się, czy nie jest to przykład sytuacji, o której pisał Platon; „W każdym (państwie) siedzą 
przynajmniej dwa państwa, które się zwalczają; państwo ubogich i państwo bogatych". Jest 
oczywiste, że nam wyznaczono miejsce w tym pierwszym, bo postępowanie PO wyraźnie 
wskazuje na to, że partia ta służy państwu bogatych. Może być tak, że ustawa nie powstanie 
wcale. Przestrzegamy jednak przed obarczaniem działkowców winą za ten stan rzeczy. Na 
tym etapie już nie prosimy lecz domagamy się rzetelności i odpowiedzialności - tak jak to 
przystało tworzącym prawo. 

Z poważaniem 
Zarząd ROD „35 lecia" w Zielonej Górze 


