
Grudziądz, dnia 11.01.2013 r. 

Ryszard Dora u 
Członek Komitetu 
Inicjatywy Ustawodawczej 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 

Szanowny Pan 
Eugeniusz Grzeszczak 
Wicemarszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Motto: 
„Polskie Stronnictwo Ludowe nie będzie popierało niekorzystnych dla 

działkowców zmian w w/w ustawie. Zapewniam Pana, iż problematyka, którą 
przedstawia Pan w skierowanym liście jest nam niezwykle bliska. Czuwamy 
nad ewentualnymi pracami legislacyjnymi, dotyczącymi rodzinnych ogrodów 
działkowych, zarówno w parlamencie, jak i w rządzie." 

Szanowny Panie Marszałku! 

Pozwoliłem sobie zacytować, jako motto kolejnego mego pisma końcowy 
fragment pisma Pana Marszałka z dnia 21 czerwca 2012 roku będącego 
odpowiedzią na moje wystąpienie w związku z posiedzeniem Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją ustawy z 8 lipca 
2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Przepraszam za ten przydługi wstęp, ale ma to związek z sytuacją, która 
się wytworzyła po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonego 11 lipca 
2012 roku. Dosłownie za rok (21 stycznia 2014 r.) mija termin, jaki Trybunał 
Konstytucyjny wyznaczył Sejmowi na uchwalenie nowej ustawy dotyczącej 
dalszego funkcjonowania ogrodów działkowych. By spełnić ten wymóg, w 
środowisku działkowców zawiązał się Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 
Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych celem skierowania do 
Marszałka Sejmu obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. Projektu, który spełnia wszystkie wymogi określone wyrokiem 
Trybunału Konstytucyjnego, dając jednocześnie gwarancje dalszego 
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funkcjonowania ogrodnictwa działkowego. Istotne w projekcie jest też 
zapewnienie praw nabytych w myśl zasady lex retro non agit. Projekt w 
proponowanym kształcie reguluje funkcjonowanie ogrodów działkowych, 
gwarantując swobodę zrzeszania, swobodę prowadzenia ogrodów oraz 
poszanowanie praw właścicieli nieruchomości z jednoczesną potrzebą ochrony 
praw nabytych działkowców i istnienia ogrodów. 

Szanowny Panie Marszałku! 

W tym miejscu wracam do motta zacytowanego na początku. Nie ma nic 
lepszego dla wypełnienia jego treści, jak udzielenie poparcia przez Klub 
Parlamentarny PSL dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Piszę o tym nie 
bez przyczyny. 

Oto poseł Andrzej Dera reprezentujący „Solidarną Polskę" na zasadzie „a 
może się uda" złożył projekt ustawy o ogrodach działkowych, będący z małymi 
korektami kopią projektu złożonego przez Klub Parlamentarny PiS, a 
odrzuconego w pierwszym czytaniu przez Sejm. Osobiście odbieram to, jako 
wydarzenie bez precedensu, lekceważące Wysoką Izbę, a więc godne 
napiętnowania, a nie procedowania. 

Również grupa posłów Klubu Parlamentarnego PO przygotowała 
„propozycje do projektu ustawy o ogrodach działkowych". Propozycje te są 
zaprzeczeniem deklaracji składanych przez przedstawicieli PO, że nie dadzą 
działkowcom zrobić krzywdy. Czy można uznać za sprzyjające działkowcom 
propozycje ograniczenia, a nawet odebranie działkowcom dotychczasowych 
uprawnień. Czym bowiem są: 

- Propozycje wygaszenia praw do terenów zajmowanych przez ogrody i 
zastąpienie ich odpłatnymi umowami o charakterze czasowym z możliwością 
wcześniejszego ich wypowiedzenia., 

-Nacjonalizacja lub komunalizacja majątku PZD i w tym również 
infrastruktury ogrodowej tworzonej przez lata przez działkowców., 

-Likwidacja pozarządowej organizacji działkowców (mogą działać jedynie 
stowarzyszenia na szczeblu ogrodowym, i to z ograniczoną samodzielnością)., 

-Znaczące ograniczenie możliwości korzystania z działek - m.in. poprzez 
ograniczenie powierzchni altan do 20m2 i nie związanie ich z gruntem, czego 
nawet nie zabraniają przepisy Prawa Budowlanego! 

Szanowny Panie Marszałku! 

Obywatelski projekt ustawy o ROD biorąc pod uwagę zawarte w nim 
propozycje rozwiązań zasługuje na poparcie wszystkich, którzy deklarowali i 
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deklarują działania dla dobra działkowców i zachowania ogrodów w krajobrazie 
polskich miast. Stanowisko polityków wobec tego dokumentu będzie swego 
rodzaju testem ich faktycznych intencji wobec ogrodów i bez mała miliona 
polskich rodzin użytkujących od dziesięcioleci swoje działki. 
Niniejsze pismo kieruję również do: 
-Marszałek Sejmu Pani Ewy Kopacz 
-Wicemarszałków Sejmu 
oraz przekazuję do wiadomości Przewodniczącego Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej Bartłomieja Piecha 

Zv Dważania 
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