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STANOWISKO 

NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA ROD „SAHARA" WE WROCŁAWIU 
w sprawie obywatelskiego projektu ustawy dotyczącej ogrodów działkowych. 

Trybunał Konstytucyjny, stosując tzw. klauzulę odraczającą derogację 
niekonstytucyjnych przepisów, z wyjątkiem art. 10 ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych z dnia 8 lipca 2005 r., wyznaczył ustawodawcy maksymalny, 
18. miesięczny okres na uchwalenie nowej ustawy. Nie oznacza to jednak możliwości 
uchwalenia przez Sejm nowej ustawy w krótszym czasie, co spowodowałoby 
wcześniejsze uchylenie niekonstytucyjnych przepisów. 

Nieuchwalenie nowej ustawy w terminie wskazanym w wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego przywróci obecnym właścicielom możliwość swobodnego 
dysponowania gruntami zajętymi pod ogrody działkowe, gdyż utracą moc przepisy 
przyznające Polskiemu Związkowi Działkowców uprawnienia dotyczące tych terenów. 
Jednak rozporządzanie gruntami, w stosunku do których zostały zgłoszone skuteczne 
roszczenia reprywatyzacyjne przez byłych właścicieli, będzie ograniczone do czasu 
rozpoznania przez właściwy organ rozpatrzenia ich żądań. W przypadku 
uwzględnienia roszczeń reprywatyzacyjnych, Skarb Państwa i samorządy obowiązane 
będą zwrócić te nieruchomości w naturze. 

Z uwagi jednak na fakt, iż wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy terenów 
działkowych o łącznej powierzchni ponad 43 tys. hektarów (w okręgu 
wrocławskiml700 ha), oraz z uwagi na znaczenie tych terenów dla użytkujących je 
działkowców, samorządów oraz następców prawnych byłych właścicieli tych 
nieruchomości, należy oczekiwać, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego zostanie 
wykonany, a nowa ustawa zostanie uchwalona w terminie przewidzianym w wyroku z 
11 lipca 2012 roku. 

Propozycje projektu ustawy zespołu posłów Platformy Obywatelskiej to 
naszym zdaniem bezprecedensowe łamanie praw działkowców, obywateli Państwa 
Polskiego, zapisanych w Konstytucji. Projekt ustawy PO znacząco odbiega od wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego i staje w rażącej sprzeczności z jego treścią. 
Nadzwyczajne Zebranie ROD „Sahara" w całości odrzuca projekt ustawy PO. 

Projekt nowej ustawy o ogrodach działkowych wniesiony do Sejmu przez 
Solidarną Polskę, jest wyjątkowo niskiej jakości merytorycznej i legislacyjnej. Jest 
niespójny i zawiera nieścisłości oraz odwoływanie się do przepisów już uchylonych. 
Żenujące jest, że projekt ustawy powstał w oparciu o przepisane fragmenty różnych 
ustaw m.in. ustawy o własności lokali. Nadzwyczajne Zebranie ROD „Sahara" mówi 
zdecydowanie NIE tak skonstruowanej ustawie. 



Pozostałe partie polityczne są dopiero na etapie konstruowania zapisów nowej 
ustawy o ogrodach działkowych trudno więc dyskutować o czymś czego nie ma. 

Mając powyższe na uwadze Nadzwyczajne Zebranie ROD „Sahara" popiera w 
pełni obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i zwraca się do 
Pani Marszałek Sejmu RP, aby nie bacząc na dotychczasowe działania partii 
politycznych w kwestii legislacyjnych ustaleń przez te partie jednolitego tekstu nowej 
ustawy o ogrodach działkowych /wydaje się to niemożliwe/ poczyniła stosowne kroki 
umożliwiające szybkie procedowanie obywatelskiego projektu ustawy złożonego w 
Sejmie RP w dniu 12 października 2012 r. przez pełnomocnika Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej. 

Stanowisko zostało przyjęte jednomyślnie przez obecnych na zebraniu 111 
(sto jedenaście osób). Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Komisji Uchwał 
i Wniosków. 
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