
S T A N O W I S K O 

Zarządu, Komisji Rozjemczej i Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Partyzant" we 

Wrocławiu z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie propozycji do projektu ustawy o .ogrodach 

działkowych autorstwa Solidarnej Polski, który wpłynął do Sejmu w dniu 28.08.2012 r 

Zarząd, Komisja Rozjemcza i Komisja Rewizyjna ROD „Partyzant" we Wrocławiu, po zapoznaniu się z 
projektem ustawy o ogrodach działkowych, przygotowanymi przez posłów Solidarnej Polski 
stwierdza, że jest on kopią tego, który w 2009 r. złożyło Prawo i Sprawiedliwość i który w głosowaniu 
16 lipca 2009 r. został odrzucony wolą ówczesnej większości. 

Przedstawiony projekt nie posiada społecznego uzasadnienia, nie został poddany konsultacji 
społecznej z samymi działkowcami, zawiera niezrozumiałą kompilację różnych ustaw i został napisany 
z niesłychaną niechlujnością legislacyjną, co dziwi tym bardziej, że autor, poseł Andrzej Dera, jest 
prawnikiem. 

Przedłożony projekt budzi uzasadnione obawy działkowców, których nie będzie stać na wykupienie 
działki. Prowadzić on będzie do komercjalizacji terenów zajmowanych przez nasze ogrody, 
szczególnie w dużych aglomeracjach a w konsekwencji do likwidacji ruchu działkowego w Polsce po 
ponad 115 latach istnienia. 

Projekt złożony przez posłów Solidarnej Polski jest szkodliwy dla miliona rodzin działkowców, 
społeczności lokalnych i miast oraz godzi w konstytucyjne zasady samorządności obywateli i wolności 
zrzeszania się. 

Ponadto projekt nie uwzględnia przesłanek wynikających z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
11 lipca 2012 r. 

Zarząd, Komisja Rozjemcza i komisja Rewizyjna w całości odrzuca omawianą propozycje posłów 
Solidarnej Polski i apeluje do posłów o poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD, 
zgodnego z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i służącemu polskim rodzinom. 
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