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Szanowna Pani Posłanko, 

Występując w imieniu czterech tysięcy działkowców z Kędzierzyna-Koźla zwracamy się do Pani 
o poparcie naszego obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który wraz 
z projektami poselskimi autorstwa Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i 
Solidarnej Polski został skierowany 19 kwietnia br. do dalszych prac w komisjach sejmowych. 

Jesteśmy przekonani, że projekt obywatelski spełnia wszystkie wytyczne Trybunału 
Konstytucyjnego, a w szczególności zapewnia działkowcom pełną swobodę zrzeszania się, respektuje 
fundamentalną w demokratycznym państwie prawa zasadę ochrony praw nabytych w oparciu 
o dotychczasową ustawę o ROD z jednoczesnym rozszerzeniem zakresu spraw poddanych kontroli 
sądowej, gwarantuje przejście od systemu ustroju Związku zanegowanego przez Trybunał, do 
warunków zgodnych z jego wytycznymi, w sposób płynny i bez ryzyka zakłóceń w funkcjonowaniu 
ogrodów, a także zwiększa uprawnienia właścicieli nieruchomości w zakresie decydowania 
0 sposobie ich wykorzystania. Rozwiązania prawne proponowane w obywatelskim projekcie ustawy 
zyskały uznanie i poparcie miliona osób, dzięki czemu został złożony w Sejmie RP, jako projekt 
obywatelski. Cieszy się on również akceptacją licznych organów samorządów terytorialnych. Fakt ten 
powinien być uszanowany przez parlamentarzystów i organy władzy państwowej. 

Spośród projektów poselskich na szczególną uwagę zasługuje projekt posłów Platformy 
Obywatelskiej, która będąc partią rządzącą powoduje, iż prawdopodobieństwo uchwalenia przez 
Sejm RP tego projektu jest wysokie. Jego zapisy nie tylko potwierdzają najgorsze obawy działkowców, 
ale budzą zdumienie, a wręcz oburzenie. Stanowi próbę instrumentalnego wykorzystania autorytetu 
Trybunału Konstytucyjnego do wprowadzenia zmian godzących w konstytucyjne prawa miliona 
działkowców. Projekt ten przewiduje odebranie działkowcom praw majątkowych i ich wywłaszczenie 
z własności nasadzeń i naniesień gwarantowanych dotychczas przez ustawę o ROD, przymusową 
likwidację ogólnopolskiego zrzeszenia działkowców i nacjonalizację lub komunalizację majątku, jaki 
działkowcy wypracowali przez dziesięciolecia funkcjonowania w ramach Polskiego Związku 
Działkowców, przymusowe pozbawienie nas prawa do członkostwa w ogólnopolskim zrzeszeniu 
1 odebranie ochrony sądowej oraz wpływu na zarządzanie ogrodem, to tylko niektóre z 
niekonstytucyjnych propozycji. Jesteśmy przekonani, że głównym celem projektu Platformy jest jak 
najszybsze i jak najmniej hałaśliwe uwolnienie terenów zajmowanych przez rodzinne ogrody 
działkowe. Niektórzy posłowie Platformy zapewniali cynicznie z trybuny sejmowej, że projekt ustawy 
Platformy z punktu widzenia działkowca nic nie spowoduje albo zmieni się bardzo niewiele. To „ nic 
albo niewiele „ to maksymalne zmarginalizowanie, a wręcz pominięcie praw i interesów 
działkowców, to koniec istnienia ogrodów i ogrodnictwa w Polsce. Uważamy, że projekt Platformy 
został stworzony w interesie deweloperów, ale nie dla działkowców. 



Żądamy odstąpienia od prób rozwiązania społecznej, pozarządowej organizacji PZD, odstąpienia 
od projektu ustawy zakładającej likwidację rodzinnych ogrodów działkowych, odstąpienia od prób 
nacjonalizacji lub komunalizacji infrastruktury ogrodów i wywłaszczenia działkowców. 

Żądamy poszanowania zasady ochrony praw działkowców nabytych na podstawie dotychczasowej 
ustawy o ROD. 

Prosimy o wyrażenie poparcia dla naszego obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. 

Przedstawiciele Działkowców 
z Kędzierzyna-Koźla 

Kędzierzyn-Koźle, dnia 03 lipca 2013r. 


