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Szunowni Puristwo!

W dniach 1l - 19 ku,ietnia br. u,Se.jrnie odbgdzie sig picrn's/.e cz)'tante pro.iektow usta\\i

dot,vcz4cych ogrodow dzialkorvych. I)race te podyktowane sq koniecznoSci4 realizac.l i orzeczenia

Trybunalu Konstytucy.lnego z I I l ipca. 2012r. w sprawie ustawl 't. dnia 8 l ipca 2005r. o rodz-inn1,ch

ogrodach dzialkorvych (sygn. alit K 8/,|0).

Przedmioto\ /ym orzeczeniern 
'I 'K 

zaklvestionorval dotychczasowv systeln organizacy.inl

ogrodnictwa dzialkowego w Polsce. V/ argumentac.ii Trybunalu wiod4cynr byl t,arz.ut. i2 szczegolnTt

status Polskiego Zwi4zku Dziall<owcow czynil z niego f-akt1,s7nsgo l.nonopolistg rv prowadzeniu

ogrodow dzialkowych. a ustawa ograniczala wolnoSc 7-rzeszaila sig ob1'rvateli oraz nadtniernie

ingerowala w prawa wlaScicieli tercncin'ogrodcirv. t j. paristu'a i grnin.

Wyrok ]-K wl,wolal olbrzyrnir: porusz-enie u'Srod blisl<.o rri l iona rodzin korzvsta.i4cych z-

dzialek lv ROD. Sporvodou,ane to bylo obari 'arni. iz n,vrol< 
-[ 'r1,Llunttu 

mozc b1i u'1'korzvstanv pvpT.

niektorych politykow za pretekst do zr.nian prawa s.tuz4c1,'ch prze.jrrrorvaniu tcrenorv ogrodon na cele

kornercl , jne.  Od przeszlo 20 lat  pol i t i 'c1 o pogl4dach l ibcralnvch. zgodnie z postulataur i  Srodou. isk

gospodarczy'ch. pode.jrnorvali bor,r ' ierr pri ibl 'znicsienia ocl-ironv pran'nc'j ogrodort'.

Srodowisko polskich dzialkowc:ow stanor,vi. lednE z lepie.j zorganizou,'anych grup spolecznvch

w Polsce. Dzialkowcy wielokrotnie daw'ali dowod. 2e s4 petnoprarvnymi uczestnikarni z1'cia

spoleczenstrva obyrvatelskiego. SwiadornoSc z.agroZeri sto.j4c1,ch przecl ogrodarni sprar,vila. i2 po raz.

kole.jny zorganizowali sig w celu ich obrony'. Po r,vielornicsiqczne.l d,u-skus.j i opracowali projekt

nowej ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkonych. Zrealizotlal on wsz1,'stkie wytyczne 
'frybunatu.

W szczegolnoSci zaper,vnia dzialkowcom pelnq swobodq z.rzesz,ania sig i zu'igksza uprarvnienia

wlaScicieli nieruchomoSci rv z-akresic decl'dorvania o sposobic ich u1,' l<orz1'starria. .Jcdnoczcsnic.

zgodnie z fundarncntaln4 rv clcnrol<ri lt\rczr.r) 'nr panstu,ic pra\\ 'Lr zarsadal ochronl, pran, nabl'ty'ch.

respektu.je prawa rodzin dziall<on'c6,,v. ktrire naby'lv u oparciu o Lrsta\\ '9. Co istne. grvarantu.ic

r6wniez prze.jScie od systemu zane€lowancgo przez 
' l-r,vbunal. 

do rvarunkow zgodnych z .iceo
uwagarni, w sposob plynny i bez r-lzy'ka zaklocerr rv funkc.ionovl'aniu ogrodow.

Wyr,vazone roz\,\-t|zania pro.iektLl z-aowocowall, olbrzymim poparcicm spolecznym. Podpisala

sig pod nim rekordou,a l iczba 924 801 obywateli, dzigki czemu zostal z.Io'Zony lv Sc'jmie. . jako



projqkt obywatelski. Cieszy sig on rowniez akceptac.i4 ze strony samorz4dow terytorialnych, co

zna.iduie potwierdzenie w kilkuset dokullentach.

Projekt obywatelski nie bgdzie jedynym rozpatrywanym przez Sejrn. Zlo1ono rowniez

projEkty poselskie. WSrod nich na sz'czegolnE uwagg zasluguje projekt podpisany przez,37 poslow

PO, ktorego sprawozdawc4 jest posel St. Huskowski. Jego zapisy nie tylko potwierdzaj4 na.igorsze

obaidry dzialkowcow, ale budz4 zdumir:nie. a wrgcz oburzenic.

Zapisy projektu posla St. I'luskowskiego oznaczai4 bowiern wywlaszczenie rniliona polskich

dzialkowcow z praw do dzialek oraz rvlasnoSci naniesien i nasadzen" przymusow4 likwidac.ig

ogolrropolskiego zrzeszenia i nac.lonalizac.jg lub kornunalizac.iE .iego ma.i4tkLr" pozbawienie

dzialkowcow wplywu na zarz.4d'zanie ogroderr i brak realrrl'cl"r gr,r,aranc.ii dla ich praw.

Nieprecyzyjne zapisy pro.iektu da.iq rnozliwoSc dalekie.i uznaniowoSci organonl adrninistracji

publicznej i rodz4 ryzyko sytuac.ii korupc.iogennych.

Szonowni Pafistwo!

Projekt ustawy poslow PO.jest. prob4 instrurnentalnego wykorzystania autorytetu Trybunalu

do wprowadzenia zmian godz4cyoh w konstytucyjne prawa rniliona polskich obywateli.

Wywlaszczenre bez odszkodowania. nadmierna ingerenc.ja w swobodQ zrzeszania, wreszcie brak

ochrony obywateli przed arbitralnyrni decyziami urzgdnikow, to tylko niektore z propozyc.fi.

maj4cych wg poslow PO zna.idow&j oparcie w rv/rv orzeczeniu Trybunalu. Bulwersu.iqcy .;est

rowniez sposob opracowania tego projektu. Bez jakichkolwiek konsr.rltac.i i z adresatatni nonn

prawnych w nim zawartych, ti. dzialkowcami. Uwazatny'. ze w dcmokratycznym panstwie prawa

sytuacj a taka iest niedopusz czalna.

lJstawa o ogrodach dzialkou,lrch rvielu 
"vyda.ie 

sig prawem niszorvyrn. W rz.eczywistoSci

oddzialuje bezpoSrednio na prawa miliona polskich rodzin. Fakt ten" iak rowniez skala naruszefi

nonn konstytucyjnych w projekcie posla St. Huskowskiego oraz jawna dyskryminac.ia dziatkowcow

jako obywateli sprawiaj4, i2 przypa.dek ten powinien zostac potraktowany .iako niebezpieczny

precedens. Dlatego teZ przesylamy naL Panstwa rgce projekt obywatelski oraz projekt zlo2ony prze7,

poslow PO. Mamy nadziejg, ze dokulxenty te stanE sig przedmiotem analizy ze strony Pafrstlva

instytuc.ji" czego efektem bgdzie glos Srodor.viska prawniczego w niniejsze.i sprawie. Glos w obronie

praw rniliona polskich rodzin i sprze,ciwu wobec naraZama przez. politykow autorytetu Trybunalu

Konstytucyj nego na uszczerbel<.
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