
Szczawno Zdrój. 2 grudnia 2013 r. 

Przewodniczący 
Senackiej Komisji Gospodarki 
Narodowej 
Pan Marek Ziółkowski 

Przewodniczący 
Senackiej Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji 
Państwowej 
Pan Janusz Sepioł 

W związku z wniesionymi do Senatu poprawkami i uwagami przez Pana 
Dobiesława Wielińskiego z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych 
oraz przez Pana Ryszarda Grzebiena ze Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych 
Region Bieszczadzki do projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowej przyjętej 
w dniu 22 listopada 2013 r. przez posłów Sejmu RP, Prezydium Okręgowego Zarządu 
Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju z dezaprobatą 
odnosi się do całości tych poprawek i uwag i stanowczo odcina się od wszelkiego 
rodzaju pomówień w odniesieniu do funkcjonowania Polskiego Związku 
Działkowców oraz prób udowadniania, że projekt ustawy działkowej zawiera 
wadliwe regulacje, nie uwzględniające wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 
lipca 2012 r. 

Pan Dobiesław Wieliński ma osobisty pogląd na funkcjonowanie Polskiego 
Związku Działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych, niż to zostało przyjęte 
przez Sejm w ustawie działkowej. Ten pogląd wynika stąd, iż reprezentuje on 
interesy wszystkich tych działkowców, którzy za nieprzestrzeganie prawa 
działkowego zostali pozbawieni członkostwa PZD i prawa użytkowania działek i 
zorganizowali sie w Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych. 
W szczególności nie do przyjęcia są poprawki i uzasadnienie do nich przkazane przez 
Dobiesławia Wielińskiego z OTOD a szczególnie te, które niejako udowadniają 
potrzebę ustawowego zapisu uprawniającego istniejące stowarzyszenia ogrodowe do 
samodzielnego zarządzania ogrodami. Gdyby ten pogląd ustawodawca zechciał 
podzielić to oznaczałoby ustawowe nadanie monopolu na zarządzanie ogrodami 
działkowymi tymże stowarzyszeniom. Podobne uwagi i zastrzeżenia wnosi 
Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych Region Bieszczadzki. 
Taki zapis były sprzeczny ze wskazaniami zawartymi w w/w wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego, dlatego też kwestę dotyczącą podmiotu zarządzającego ogrodem 
działkowym Sejm w przyjętej ustawie działkowej pozostawił do wyłącznej decyzji 
i wyboru przez samych działkowców. To działkowcy zadecydują na walnych 



zebraniach o tym, które stowarzyszenie wybiorą do zarządzania ogrodami. 
Ponadto przypomnieć należy, że przedstawiciele Oólnopolskiego Towarzystwa 

Ogrodów Działkowych uczestniczyli we wszystkich sejmowych pracach 
legislacyjnych nad obywatelskim projektem ustawy i zgłaszali swoje poprawki 
i uwagi oraz zastrzeżenia. Jednakże żaden z posłów w całym prosesie legislacyjnym 
nie przyjął ani jednej ze zgłaszanych poprawek w celu nadania jej charakteru 
poprawki poselskiej. Należy więc stwierdzić, że poprawki pochodzące od 
wymienionych wyżej stowarzyszeń ze względu na ich sprzeczność z wyrokiem 
Trybunału Konstytucyjnego oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawa zostału 
przez Sejm odrzucone. 

Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku 
Działkowców przekazując swoje stanowisko w przedmotowej sprawie wnosi 
jednocześnie o odrzucenie w całości poprawek w/w Stowarzyszeń,. Są one w swej 
treści niemerytoryczne a jedynie świadczą o działaniu obliczonym na nie uchwalenie 
przez Sejm RP obywatelskiej inicjatywy, jako prawa na które oczekuje milion 
działkowców w Polsce. 

Sekretarz OZS PZD Prezes OZS PZD 
I-I Maria Klimków I-I Wincenty Kulik 

Otrzymuje: 
Marszałek Senatu 
Pan Bogdan Borusewicz. 

Do wiadomości: 
Krajowa Rada PZD. 


