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Szanowna Pani Marszałek! 

Jesteśmy członkami zwyczajnymi Polskiego Związku Działkowców oraz Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej i wieloletnimi działkowcami znającymi dobrze realia funkcjonowania 
rodzinnych ogrodów działkowych, zamożności ich i ich użytkowników . Z tego też powodu żywo 
interesujemy się toczącymi pracami nad nową ustawą o ogrodach działkowych . 

W szczególności bulwersuje nas fakt, że od decyzji TK o konieczności wprowadzenia zmian 
w dotychczasowej ustawie upłynęło już ponad 14 miesięcy, a końca prac nie widać, chyba że taki 
jest zamysł Platformy Obywatelskiej, aby ustawy nie było. 

Prace toczą się leniwie i opieszale i chociaż dopiero w ostatnim okresie nabrały nieco tempa, 
to i tak rezultat jest opłakany. 

Przerzucanie projektu z komisji do podkomisji i odwrotnie wydłuża czas. Wprowadzane 
przez podkomisję do dobrze opracowanego projektu obywatelskiego wątpliwe zmiany, a 
jednocześnie pomijanie przez grupę posłów PO pod przewodnictwem posłanki Krystyny Sibińskiej 
zgłoszonych sensownych poprawek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, odczytujemy jako zapisy 
chaotyczne, których skutkiem będzie pogorszenie warunków funkcjonowania ogrodów i zbędne 
koszty stowarzyszeń ogrodowych a więc nas działkowców. 

Oceniamy, że zmiany te, przegłosowane głosami posłów Platformy Obywatelskiej i posła 
Solidarnej Polski, są nieżyciowe i całkowicie odbiegają od projektu, który podpisywaliśmy, a który 
był szeroko konsultowany i zaakceptowany przez środowisko działkowców. 

Krytycznie odnosimy się do poprawek zawartych w Rozdziale 6 „Przepisy przejściowe", 
nakazujących ustawowy obowiązek potwierdzania członkostwa w PZD . Zgodnie z § 51 projektu 
tej ustawy dotychczasowe ogrody PZD stają się automatycznie jednostkami stowarzyszenia 
ogrodowego PZD, przejmują prawa i obowiązki tych ogrodów, zbyteczne «taje się więc ponowne 
ekstra potwierdzanie przynależności do tej organizacji . Wystarczyłoby tylko utrzymanie 
zapisów Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej dające prawo wystąpienia z tej organizacji na 
zasadzie dobrowolności. 

Proponowane zmiany przez podkomisje sejmową w tym zakresie narażają tę organizację na 
dodatkowe koszty, finansowane przez nas działkowców. A oto przykład dla ogrodu posiadającego 
900 członków, żeby sprostać zapisom tego rozdziału trzeba trzykrotnie wysłać do tych 
działkowców pisma za zwrotnym potwierdzeniem . Koszt opłaty wysyłki ( tylko znaczka 
pocztowego ) zamknie się kwotą 15 390,OOzJ nie uwzględniając pracy społecznej związanej z 
wypisaniem 2700 pism, kosztu zakupu papieru, kserowania itp. 

Skąd ogrody wezmą na to pieniądze. Naszym zdaniem, szanowna podkomisja, wprowadzając 
te zmiany, powinna ten element również brać pod uwagę, bo ogrody utrzymują się tylko ze 
składek wnoszonych przez działkowców, nie są dotowane przez państwo, jak na przykład partie 
polityczne. 

Ustawa powinna być zgodna z prawem ale mieć przede wszystkim na uwadze dobro tych, 
dla kogo się ją tworzy, wspomagać dobrze zorganizowaną dotychczas i funkcjonującą organizację 
ogrodów działkowych jaką jest Polski Związek Działkowców. 



- 2 

Wnioskujemy do Pani Marszałek o pozostawienie w niezmienionej treści zapisów 
obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych opracowanych przez Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej . Zapisy są wyważone, opracowane ze znajomością realnego funkcjonowania 
ogrodów, skonsultowane z działkowcami z całego kraju i poparte przez prawie milion osób. 

Pani Marszałek! Nie niszczmy tego, co dobrze jest zorganizowane i dobrze funkcjonuje. 
Pozwólcie nam nadal cieszyć się działkami i wypoczynkiem na nich przy takiej zasobności portfela, 
jaki posiadamy. 
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W imieniu członków 

Otrzymują: 
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej - pan Donald Tusk 
Bożena Bukiewicz - posłanka na Sejm, przewodnicząca Regionu Lubuskiego PO R.P 
Przewodniczący Klubów Parlamentarnych SLD,PiS,PSL,SP, Ruch Palikota. 


