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Stanowisko w sprawie przedłużającego się procesu uchwalenia ustawy o ROD. 

Szanowny Panie Premierze, 

Pragniemy przypomnieć, że do końca roku pozostało 56 dni, a do terminu wyznaczonego 
przez Trybunał Konstytucyjny, 21.01.2014 r., od kiedy ma obowiązywać nowa uchwała o 
ogrodnictwie działkowym pozostało zaledwie 76 dni, a do dzisiaj nie ustalono terminu 
czytania ustawy o ogrodnictwie działkowym w Sejmie. 

Owocem prac specjalnej Komisji Sejmowej pracującej nad ustawą o ogrodnictwie 
działkowym jest obywatelski projekt ustawy z poprawkami naniesionym przez PO w postaci 
dopisanego do projektu ustawy paragrafu 30 traktującego o uwłaszczeniu działkowców. 
Jesteśmy zaskoczeni i zbulwersowani takim obrotem sprawy. Przypominamy, że działkowcy 
korzystają z działek w oparciu o dzierżawę działkową. Natomiast wprowadzenie paragrafu o 
uwłaszczeniu działkowców wprowadza duże zamieszanie i w rzeczywistości oznacza 
konieczność rozpoczęcia prac od nowa. Przypominamy, że nie ma już na to czasu. Ponadto 
zaproponowany paragraf 30 różnicuje ogrody i jest niekonstytucyjny. Czyżby chodziło o to, 
aby odrzucić ustawę jako niekonstytucyjną jeszcze przed jej przyjęciem a więc 
doprowadzeniem do sytuacji braku jakiejkolwiek ustawy o ogrodach działkowych po terminie 
wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny? Mamy wrażenie, że zabieg z paragrafem 30 ma 
na celu zróżnicowanie ogrodów działkowych, wprowadzenie w błąd działkowców oraz 
rozbicie ruchu działkowego. 

Ponieważ czas ucieka zwracamy się do Pana Panie Premierze z prośbą o wycofanie z 
projektu ustawy paragrafu 30. Proponujemy rozważenie ewentualnego uwłaszczenia 
działkowców w terminie późniejszym w całkiem odrębnej ustawie. Pragniemy również, aby 
uchwalana ustawa była zgodna z Konstytucją RP i respektowała równe prawa dla każdego 
ogrodu. 

Pragniemy również przypomnieć, że nie tak dawno Pan Premier obiecał pomoc w 
sprawie ustawy o ROD. Mamy ciągle nadzieję, że nie były to tylko puste słowa. 
Wierzymy, że jako Premier Rządu RP może Pan przekonać parlamentarzystów PO i 
doprowadzić do szybkiego uchwalenia obywatelskiego projektu ustawy o ROD, zgodnego z 
naszą wolą. 
Liczymy na Pana skuteczne działanie Panie Premierze! 

Z poważaniem 

Zarząd , działkowcy i komisje statutowe 
ROD „FREZJA" 

Wrocław 


