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w sprawie: zahamowania prac nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach 

działkowych. 

Szanowny Panie Premierze, 

Pamiętamy Pana deklaracje złożone podczas czerwcowego spotkania z działkowcami w Warszawie, 

które wzmocniły nasze nadzieje na szybkie uchwalenie dobrej ustawy o ogrodach działkowych. 

Z wielkim oburzeniem i niepokojem odbieraliśmy postępowanie posłów PO, ich zachowanie i decyzje 

podczas prac Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmu RP, a przede wszystkim zmiany jakie zostały przez nich 

wprowadzone do obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Zmiany te wypaczyły i zniszczyły wiele 

dobrych rozwiązań prawnych zawartych w tym projekcie. W rezultacie projekt obywatelski stał się 

projektem Platformy. Poprawki i argumenty przedstawiane przez przedstawicieli Komitetu Inicjatywy 

Ustawodawczej i PZD trafiały w próżnię. 

Ogólnopolska manifestacja działkowców w Warszawie spowodowała, że strona rządowa 

uwzględniła wszystkie poprawki zgłoszone przez stronę społeczną, przywracając pierwotny kształt 

projektu obywatelskiego. Rozbieżności odnoszą się tylko do jednego zapisu dotyczącego uwłaszczenia 

działkowców. Posłowie PO z uporem maniaka odrzucają propozycje strony społecznej, aby kwestię 

uwłaszczenia działkowców uregulować w odrębnej ustawie. Podczas manifestacji Przewodniczący 

Klubu Parlamentarnego PO Rafał Grupiński gwarantował nam, że kompromis został zawarty. Okazuje 

się, że prace nad ustawą tkwią w martwym punkcie i nic nie wskazuje by Platforma zamierzała je 

przyspieszyć. Czyżby to znowu była gra posłów na czas, aby ustawa nie powstała, bo wtedy łatwiej 

będzie można przejąć ogrody. 

Panie Premierze, 

Rzekome uwłaszczenie działkowców jest sprzeczne nie tylko z wcześniej uzgodnionymi zapisami 

w projekcie obywatelskim, ale także z innymi obowiązującymi ustawami, a przede wszystkim jest 

niekonstytucyjne. Sygnalizował to podczas prac podkomisji jej ekspert dr hab. Wojciech Orłowski. 

Ponadto Związek Miast Polskich jest także przeciwny uwłaszczeniu działkowców na majątku gminy 

stwierdzając, że forsowana przez posłów PO propozycja zaprowadzi ustawę o ROD prosto do 

Trybunału Konstytucyjnego. Pewne jest, że ustawy w takim kształcie nie podpisze Prezydent RP. 

W momencie wprowadzenia ustawy uwłaszczenie nie obejmie ponad 1/3 działkowców. Spowoduje 

ustawowy podział działkowców na lepszych - uwłaszczonych i gorszych - mających tylko umowy 

dzierżawy działkowej oraz zdezorganizuje zarządzaniem ogrodem. Nie chcemy uwłaszczenia, które 

narusza prawa właścicieli gruntów, a nam, działkowcom, nie daje żadnego prawa do gruntu. 

Proponowane uwłaszczenie działkowców to fantasmagoria posłów Platformy, całkowicie oderwane 

od rzeczywistości i niemożliwe do wykonania. To wprowadzony do projektu ustawy koń trojański. 

Opowiadamy się za uwłaszczeniem wszystkich działkowców, ale zgodnie z obowiązującym 

porządkiem prawnym. 



Dzisiaj sprawą priorytetową jest jak najszybsze uchwalenie projektu obywatelskiego, który 

zabezpieczy prawa działkowców i uchroni ogrody przed likwidacją. Występujemy do Pana Premiera 

z apelem o ponowne rozważenie kontrowersyjnego uwłaszczenia działkowców, ale w odrębnej 

ustawie. Pana zgoda na taki tryb postępowania byłaby również przejawem uszanowania woli miliona 

obywateli, którzy udzielili swego poparcia obywatelskiemu projektowi ustawy o ROD. 

Panie Premierze, 

Każdy mijający dzień przybliża nas do skraju przepaści, która jest określona przez Trybunał 

Konstytucyjny na dzień 21.01.2014r. Pozostało 68 dni i tylko 3 posiedzenia Sejmu RPM! Jeżeli prace 

legislacyjne nie zostaną podjęte na jednym z najbliższych posiedzeń sejmowych to proces legislacyjny 

nie zostanie zakończony w wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny terminie. 

Panie Premierze, 

Apelujemy do Pana o zdecydowane działania zmierzające do odstąpienia od łączenia kwestii 

uwłaszczenia z projektem obywatelskim. Jesteśmy przekonani, że Pańskie decyzje przyczynią się do 

szybkiego uchwalenia ustawy chroniącej ogrody i działkowców przed negatywnymi skutkami wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego. Będzie to chwalebna realizacja intencji Pana Premiera, którymi, jak 

wierzymy, kierowała i kieruje troska o dobro ponad miliona polskich rodzin działkowców. Wierzymy, 

że nie pozwoli Pan skrzywdzić działkowców i zniszczyć rodzinne ogrody działkowe. 

„ Panie Premierze, larum grają, działkowcy i ogrody w niebezpieczeństwie, a Pan pozostaje bierny?!" 
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