
S T A N O W I S K O 
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wypalanki" w Częstochowie 

z dnia 5 listopada 2013r 

w sprawie zahamowania przez posłów PO prac nad obywatelskim projektem 
ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wypalanki" w Częstochowie na 
nadzwyczajnym posiedzeniu odbytym w dniu 5 listopada, z udziałem członków 
komisji rewizyjnej ROD i komisji rozjemczej ROD, po zapoznaniu się z aktualną 
sytuacją wynikającą ze stanowiska posłów PO dotyczącego tzw. Uwłaszczenia 
zapisanego w art.30 wprowadzonym do obywatelskiego projektu ustawy o ROD 
wyraża swoje zaniepokojenie uporem posłów PO w forsowaniu spornego 
zapisu. 
Zarząd ROD „Wypalanki" podziela opinię Krajowej Rady PZD oraz Okręgowego 
Zarządu PZD, Uważamy że jest to sprawa o tak dużym znaczeniu dla 
działkowców że powinna zostać skierowana do osobnej ustawy. 
Jeśli ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych ma być jak zapewniają 
posłowie P.O uchwalona w terminie wynikającym z orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego, nie można burzyć jej konstrukcji. A taki byłby efekt 
zamieszczenia art.30 którego zapisy są niespójne z przyjętymi przez podkomisję 
ustaleniami. Ponadto zamieszczenie art.30 w obecnym brzmieniu w korelacji 
z przyjętymi zapisami skutkować może zaskarżeniem ustawy do Trybunału 
Konstytucyjnego. 

Związek Miast Polskich zapowiedział już zaskarżenie art. 30 projektowanej 
ustawy. 
Opieszałość z jaką posłowie pracowali przy ustawie do chwili obecnej 
spowodowała że czas na uchwalenie ustawy bardzo się skurczył. 
Obecnie nie ma już wystarczającego czasu na przemodelowanie 
proponowanego uwłaszczenia ani wprowadzenia zmian w innych zapisach 
projektu obywatelskiego. 
Zarząd ROD „Wypalanki" stoi na stanowisku że uwłaszczenie działkowców 
powinno być zawarte w osobnej ustawie. Ustawie która byłaby dopracowana a 
jej zapisy zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej. 
Sprawa uwłaszczenia jest sprawą dla działkowców ważną, dlatego też należy 
poświęcić jej dostatecznie dużo uwagi. 
Tymczasem sposób działania posłów Platformy Obywatelskiej przy uchwalaniu 
ustawy zabezpieczającej prawa milionowej rzeszy działkowców jest przykładem 
instrumentalnego traktowania i populistycznego grania losem działkowców w 
ramach prowadzonej gry politycznej. 



Przeciąganie procesu legislacyjnego odbierane jest przez działkowców jako 
przejaw braku woli do przyjęcia ustawy. 
Taka opieszałość legislacyjna sugeruje brak woli rządzących do uchwalenia 
prawa które zabezpieczy istnienie ogrodów i nabyte prawa miliona rodzin 
działkowców. 
Mając to na uwadze Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wypalanki" w 
Częstochowie apeluje do Premiera RP o dotrzymanie danych działkowcom 
obietnic. Do posłów wszystkich klubów poselskich, do posłów nie zrzeszonych 
w klubach a szczególnie do posłów Platformy Obywatelskiej o przyjęcie 
obywatelskiego projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych bez 
spornej regulacji ku pożytkowi miliona rodzin polskich działkowców obywateli 
RP-wyborców. 

Usta sygnatariuszy w załączeniu 



Sygnatariusze Stanowiska ROD WYPALANKI z dnia 05.11.20l3r 

Lp Imie i nazwisko ROD Podpis 

1 Barbara Powązka WYPALANKI 

2 Danuta Łyko 

3 Zofia Struska/ 

4 Władysław Kaziród / 

5 Andrzej Skrzypiec 7-

6 Marian Kubat -f-

7 Wiesław Krupa 7-

8 Stanisław Kulawiak 7-

9 Zenon Jeznach 7-
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10 Janusz Koniecki 7- Z 9 
t l i Janina Kazanowska 7-

>12 Jan Modrzycki 7-
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13 Robert Borkowski 7-
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¡14 Anna Skrzypiec | -/-

¡15 Władysław Powązka 
t 
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|16 Henryk Nawrocki i 
|l7 Wiesław Struski m 
j l8 Henryk Dąbrowski 7- f 
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19 Stanisław Borek 7-
20 Andrzej Adamus 7- J — 


