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iowny Pan 
Donald 
Prezes Rady Ministrem 

Panie Premierze, 
Jako samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem, od szeregu lat aktywnie 

uczestniczę w życiu Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta Rogoźna. 
Podczas licznych spotkań z działkowcami dowiaduję się o ich sukcesach, ale i 
problemach. Zawsze też słyszę bardzo pozytywne opinie o współpracy działkowców z 
naszym samorządem. 

Z przykrością stwierdzam, że przepisy dotyczące funkcjonowania ogrodów 
działkowych są obiektem ataków w każdej kadencji Sejmu RP. Taka sytuacja nie służy 
dobrze ani ogrodom działkowych, ani zrzeszonym w nich działkowcom. Wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku w sprawie Ustawy o ROD z 2005 roku, 
wprowadził wiele zamieszania, a wśród działkowców wprowadził ogromne poczucie 
niepewności o ich ogrody działkowe i działki. Związek działkowców szybko podjął 
decyzję o napisaniu własnej ustawy. Działkowcy i ich samorządy są środowiskiem bardzo 
mocno zintegrowanym, więc dla opracowanego i skonsultowanego z ogromną grupą 
działkowców projektu nowej ustawy, uzyskali w sumie 924 tysiące podpisów obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt został skierowany do Sejmu RP jako projekt 
obywatelski. 

W dniu dzisiejszym na prośbę zarządów czterech ogrodów działkowych miasta 
Rogoźna, spotkałem się z przedstawicielami działkowców i wysłuchałem ich uwag do 
projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych przyjętego przez posłów z 
sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej ds. ustawy o ROD. Działkowcy są bardzo 
zaniepokojeni wniesionymi przez posłów zmianami. Podzielam ich obawy, bowiem 
wprowadzone w projekcie obywatelskim zmiany dotyczące tzw. uwłaszczenia, 
niekontrolowanego obrotu działkami, niedoprecyzowanych przepisów przejściowych, 
rodzą podejrzenie, że są niezgodne z Konstytucją RP. 

Jeżeli Sejm RP przyjmie ustawę w wersji zaproponowanej przez podkomisję, to 
zostanie ona skierowana przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego. W tym 
wypadku działkowcy nie będą mieli swojej ustawy uchwalonej w czasie wyznaczonym 
przez Trybunał Konstytucyjny. 
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Poza tym utrzymanie zmian wprowadzonych przez podkomisję doprowadzi do 
zniszczenia zasad społeczeństwa obywatelskiego, którego częścią są przecież samorządy 
ogrodowe i działkowcy. Do takiej sytuacji dopuścić nie wolno. 

Panie Premierze, 
Milion działkowców zasługuje na dobrą ustawę, która nie będzie burzyć tego, co 

dobrze funkcjonuje w Polsce od ponad 116 lat. Uważam, że dotychczasowy system 
prowadzenia i zarządzania ogrodami sprawdził się i winien być utrzymany. Opowiadam 
się za przyjęciem projektu obywatelskiego Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, 
który odpowiada działkowcom i samorządom rodzinnych ogrodów działkowych. 

Do wiadomości: 
- Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz, 
- Przewodnicząca i posłowie sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej ds. Ustawy o ROD, 
- Przewodniczący i posłowie sejmowej Komisji Infrastruktur)', 
- Przewodniczący i posłowie sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, 
- Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustaw)' o ROD. 
- Krajowa Rada PZD w Warszawie, 
- Okręgowy Zarząd PZD w Pile, 
- Zarząd ROD Czerwony Mak w Rogoźnie, 
- Zarząd ROD im. Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie, 
- Zarząd ROD im. Juliusza Słowackiego w Rogoźnie, 
- Zarząd ROD im. Przemysława w Rogoźnie. 

Z poważaniem 


