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Dotyczy: obywatelskiego projektu nowej ustawy o ROD. 

Mając na względzie dobro wszystkich działkowców w Polsce mamy 
świadomość, jak wiele zależeć będzie od postępu prac polskich 
parlamentarzystów nad wypracowaniem treści nowej ale już zgodnej 
z Konstytucją RP Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Złożone do tej pory projekty ustaw o ROD są diametralnie różne ale w jednej 
kwestii spójne, tam gdzie mowa o skutkach finansowych ustawy. Żaden 
bowiem ich nie konkretyzuje. 

Otóż dokument autorstwa Solidarnej Polski preferujący rozwiązania bardzo 
niekorzystne dla działkowców nawet bez wykazu realnych kosztów finansowych 
został przyjęty w całości. Natomiast drugi opracowany dla zaspokojenia 
potrzeb polskiego działkowca został odesłany do uzupełnienia z powodu 
braku tegoż wykazu . 

Jest to jawna dyskryminacja i stronniczość gdy obywatelski projekt nie zostaje 
przyjęty do kolejnego etapu natomiast poselski mimo braków formalnych 
spełnia wymogi legislacyjne i bez zastrzeżeń idzie dalej. 

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w lipcu br. prawie wszyscy politycy 
obiecali że będą konsultacje społeczne, poszukiwania wspólnej platformy do 
porozumienia, że nowa ustawa nas działkowców nie skrzywdzi. Wiele dobrego 
miało się wydarzyć. A jaka jest rzeczywistość widać już po kilku miesiącach . 



Jedną ustawę na wejście przeznacza się do kosza aby wyciągnąć z niego jakąś 
staroć z 2009 roku , że niby tak jest dobrze i zgodnie z literą prawa. 

Działkowcy to klasa średnia ale rozumu mają powyżej średniej i nie pozwolą 
na takie traktowanie siebie. Obserwujemy uważnie wszystkie poczynania Pani 
Marszałek i jesteśmy przekonani że reprezentuje cały naród a nie tylko 
wybraną grupę ludzi. 

Wszyscy działkowcy nie tylko z Piły oczekują uchwalenia dobrej ustawy. 
A właśnie taką gwarantuje nam złożony na ręce Pani Marszałek obywatelski 
projekt. Nade wszystko akcentujemy w nim potrzebę dalszego istnienia 
ogrodów działkowych i kontynuacji wieloletnich tradycji wśród działkowców. 

Jesteśmy zdeterminowani i z niecierpliwością czekamy na uzyskanie dla 
Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej osobowości prawnej 
i przystąpienia do dalszego etapu prac nad ustawą. 
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