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STANOWISKO 

ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO "OŚWIATA" WE WROCŁAWIU 
W SPRAWIE UTRUDNIANIA PRZEZ PLATFORMĘ OBYWATELSKĄ UCHWALENIA 

USTAWY 0 RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH. 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "OŚWIATA" we Wrocławiu 
reprezentujący blisko trzystu działkowców wyraża swoje zaniepokojenie i 
jednocześnie ogromne rozczarowanie w związku z przedłużającym się procesem 
legislacyjnym obywatelskiego projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych . Opóźnienia w uchwaleniu projektu obywatelskiego wynikają 
bezpośrednio z prowadzenia do projektu przez posłów Platformy Obywatelskiej 
artykułu 30 zawierającego przepisy o tzw uwłaszczeniu działkowców . 
Uważamy , że zapis ten jest krzywdzący dla działkowców , choćby niezrozumiałe dla 

nas , wykluczenie z uwłaszczenia 1/3 działkowców . Ponadto wymusza 
wprowadzenie ponad 30 poprawek w uzgodnionym przecież wcześniej wraz z 
Polskim Związkiem Działkowców na Komisji Sejmowej projekcie obywatelskim , a co 
więcej powoduje perturbacje prawne , czyniąc całą ustawę niekonstytucyjną . 
Jesteśmy za uwłaszczeniem , ale powinno być one powszechne , na równych 
prawach i realne do przeprowadzenia . Obecny zapis nie daje takiej możliwości , 
poza tym jak wynika ze stanowiska Związku Miast Polskich istnieje duże 
prawdopodobieństwo zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego . 
Panie Premierze , pragniemy zauważyć , że od samego początku procedowania nad 
projektem obywatelskim przez Komisje Sejmowe napotykamy na utrudnienia ze 
strony posłów Platformy Obywatelskiej. Pańska armia pod dowództwem Krystyny 
Sibińskiej podczas prac nad projektem tworzyła nowe artykuły , jednocześnie 
skutecznie blokując wszystkie poprawki zgłaszane przez Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej . W rezultacie projekt obywatelski stał się w znacznej części 
projektem Platformy Obywatelskiej . Dopiero w dniu 10 października na 
połączonych Komisjach zostały w końcu przyjęte poprawki zgłoszone przez Komitet 
Inicjatywy Ustawodawczej z wyjątkiem jednego zapisu tzw uwłaszczenia 
działkowców. 

Panie Premierze , jako działkowcy czujemy się oszukani przez Platformę 
Obywatelską , która pomimo wspólnych ustaleń , za wszelką cenę szuka kruczków 
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prawnych mających na celu nie uchwalenie obywatelskiego projektu Ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych . Widzimy, że działania blokujące projekt 
prowadzone są dwutorowo : z jednej strony dodanie i konsultowanie nowego 
zapisu o uwłaszczeniu działkowców spowalnia proces legislacyjny , z drugiej zaś 
strony sam zapis czyni ustawę niekonstytucyjną . 
Pani Marszałek pozostało niewiele czasu na uchwalenie Ustawy , mamy nadzieję , 
że dołoży Pani wszelkich starań aby projekt Ustawy jak najszybciej trafił pod 
obrady Sejmu. 

Jako obywatele Polski i wyborcy , dołożymy wszelkich starań , aby projekt 
ustawy , pod którym podpisało się 942.000 Polaków przeszedł pomyślnie proces 
legislacyjny . Jednocześnie jesteśmy przekonani , że Platforma Obywatelska w 
przypadku niedotrzymania obietnic danych działkowcom zostanie obarczona 
daleko idącymi konsekwencjami politycznymi. 
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