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Prezes Rady Ministrów RP 

Panie Premierze 

Okręgowa Komisja Rozjemcza Polskiego Związku Działkowców w 
Zielonej Górze zwraca się do Pana o życzliwe poparcie obywatelskiego projektu 
ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 
Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 11 lipca 2012 roku została 
zakwestionowana konstytucyjność 24 artykułów Ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych z z 8 lipca 2005 roku. 
W tymże wyroku Trybunał Konstytucyjny nakazał Ustawodawcy wydanie 
przepisów dostosowujących prawo o użytkowaniu działek do wskazanych 
standardów w terminie 18 miesięcy. 
Wobec opieszałości Organów Konstytucyjnych, powołany i zarejestrowany 
został Społeczny Komitet Inicjatywy Ustawodawczej który po konsultacjach z 
działkowcami oraz społecznościami lokalnymi i w porozumieniu z samorządami 
opracował i przedstawia Sejmowi RP Obywatelski Projekt Ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 
W projekcie tym zawarte zostały wszystkie nakazy zawarte w wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego, jednocześnie projekt pozostawia w poszanowaniu 
interesy miast i gmin, szeroko rozumiane interesy społeczne oraz nabyte i nie 
zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny prawa działkowców. 
Projekt Obywatelski do dnia dzisiejszego poparło niemalże milion obywateli, co 
jest dowodem zbiorowej woli społeczeństwa, a przecież podpisy wyrażające 
poparcie dla projektu obywatelskiego zbierane były w zimie kiedy praktycznie 
niemożliwe jest dotarcie do działkowców. 
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Wraz z nasilaniem i rozszerzaniem się poparcia dla projektu obywatelskiego 
pojawiły się też projekty partii politycznych, które w różny, jednak najczęściej 
w bardzo nieprzyjazny dla środowiska działkowców sposób, usiłują wypełnić 
zawarty w wyroku Trybunału Konstytucyjnego nakaz legislacyjny. 
Obawiamy się że zlekceważenie projektu obywatelskiego i nadanie waloru 
prawa projektom preferującym korzyści wybranych grup interesów, doprowadzi 
do pokrzywdzenia działkowców, zamykania ogrodów, pogorszenia warunków 
życia w miastach, zaniku ostatnich większych enklaw zieleni w ośrodkach 
zurbanizowanych, pomniejszenie bogactwa biologicznego miast, dalsze 
zubożenie warstw najmniej zamożnych naszego społeczeństwa. 
Warto chyba zauważyć, że jak wykazują badania GUS ponad 80% polskiego 
społeczeństwa oczekuje od władz naszego państwa zachowania ogrodów 
działkowych, zaś odrzucenie przez Sejm projektu obywatelskiego niechybnie 
doprowadzi do likwidacji ogrodów działkowych w ciągu kilku lat. 

Panie Premierze 
Wierzymy że Pan jako niekwestionowany autorytet w Koalicji Rządzącej i jako 
Najwyższy Przełożony Wszystkich Urzędników, poprze projekt który cieszy się 
poparciem milionowych rzesz społecznych, co będzie niewątpliwym dowodem 
poszanowania społeczeństwa. 

Z wyrazami szacunku 

Członkowie Okręgowej komisji Rozjemczej PZD w Zielonej Górze. 
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