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Uczestników zebrania w ogrodzie działkowym „Wypalanki" w dniu 8.11.2013r 
W sprawie opóźniania legislacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

Działkowcy uczestniczący w zebraniu w dniu 8 listopada 2013r w działkowym 
ogrodzie „Wypalanki" wyrażają swoje głębokie zaniepokojenie wstrzymaniem 
prac przy uchwaleniu ustawy o ROD. 
Jesteśmy zaniepokojeni i oburzeni tak lekceważącym stosunkiem posłów P.O 
dla dalszych losów ustawy o ROD. 
Pomimo zapewnień o woli uchwalenia ustawy, fakty mówią co innego. Jasnym 
staje się że nie chodzi o uregulowanie spraw miliona polskich działkowców 
tylko o rozregulowanie i doprowadzenie do upadku ogrodów działkowych. 
Gdyby posłom PO rzeczywiście chodziło o przyszłość i trwanie ogrodów, nowa 
ustawa o ROD byłaby już uchwalona. 
Niepokojąco kojarzy się również upór przy zamieszczeniu w ustawie zapisów 
art. 30 dotyczącego uwłaszczenia działkowców. Po analizie dotychczasowych 
działań posłów PO wyraźnie widać że nie chodzi o to by stworzyć ustawę dobrą, 
korzystną dla działkowców wszystkich ogrodów w Polsce. 
Nasuwa się podejrzenie graniczące z pewnością że chodzi o ogrody w 
największych miastach jak choćby Warszawa, Wrocław, Poznań i inne gdzie 
tereny zajmowane przez ogrody są łakomym kąskiem dla deweloperów. 
Posłowie PO gotowi są poświęcić losy wszystkich działkowców aby w dużych 
miastach położyć rękę na terenach ogrodów. 
Dziwna jest bowiem arytmetyka gdy twierdzi się że jeśli 1/3 terenów ogrodów 
nie będzie mogła podlegać uwłaszczeniu to jest to powszechne uwłaszczenie. 
Nawet dzieci w szkole podstawowej wiedzą że jeśli od całości odejmie się 1/3 to 
zostaje 2/3 a nie całość. Powszechność to objęcie uwłaszczeniem 100% 
działkowców a nie 66,7%. Ale okazuje się że arytmetyka posłów jest inna. 
Czy to luki w wykształceniu czy zła wola? 
Uczestniczący w zebraniu w dniu 8.11.2013r działkowcy zwracają się z apelem 
do wszystkich posłów o wyłączenie kwestii uwłaszczenia do osobnej regulacji. 
Sejm powinien stanowić dobre prawa. Opracowanie dobrej oddzielnej ustawy 
dotyczącej uwłaszczenia działkowców jest zasadne i oczekiwane przez 
działkowców. 



Konstytucja Rzeczypospolitej gwarantuje wszystkim obywatelom równość 
wobec prawa. 
Takie więc powinny być uchwalane ustawy aby nie zaburzały tej równości. 
Działkowcy uczestniczący w zebraniu w dniu 8.11.2013r apelują do posłów 
wszystkich ugrupowań w Sejmie o dotrzymanie terminu wyznaczonego przez 
Trybunał Konstytucyjny i uchwalenie ustawy o ROD przed dniem 21.stycznia 
2014r. Brak nowej ustawy to najgorszy ale niestety najbardziej 
prawdopodobny scenariusz jaki nas czeka. 
Tak się nie gra losem ludzi. Nie ładnie gracie z nami Panie i Panowie Posłowie 
Platformy Obywatelskiej, nie ładnie i nieuczciwie. 
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