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WYSTĄPIENIE 

W OBRONIE OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O RODZNNYCH 
OGRODACH DZIAŁKOWYCH 

W dniu 12.09 2013 roku obradowało Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w 
Elblągu. Jednym z punktów obrad było omówienie dotychczasowych prac nad 
ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. Należy zaznaczyć, iż zostało ono 
poprzedzone dyskusją z zarządami ROD oraz z działkowcami. Treść naszego 
wystąpienia zawiera poglądy prezentowane na odbytych spotkaniach 
W styczniu bieżącego roku został skierowany do Sejmu RP Obywatelski projekt 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wraz z tym projektem złożono prawie 
milion podpisów obywateli, którzy udzielili poparcia projektowi ustawy. Jest to 
jednoznaczna informacja, że zapisy zawarte w projekcie obywatelskim nie są 
obojętne dla działkowców, a także dla licznych sympatyków idei ogrodnictwa 
działkowego. Byliśmy zadowoleni z podjętej decyzji przez powołaną Nadzwyczajną 
Podkomisję, kiedy to uznano jednogłośnie obywatelski projekt ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych jako podstawę do dalszych prac nad ustawą . Po raz kolejny 
okazało się, że składane deklaracje nie mają nic wspólnego z czynami. 

Poprawki wprowadzone głosami posłów Platformy Obywatelskiej i posła 
Solidarnej Polski pracujących w Podkomisji spowodowały , że nie nasz projekt 
przestał nawet w najmniejszym stopniu przypominać stan pierwotny. 

Nie pod takim projektem złożono milion podpisów. 
Na odbytym 28 sierpnia na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji 
Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego oraz Polityki Regionalnej podjęto decyzję 



o ponownym podjęciu prac przez Nadzwyczajną Podkomisję nad nową ustawą o 
ogrodach działkowych. Decyzję poprzedziła szalenie długa dyskusja bo trwająca aż 
piętnaście minut. Niezrozumiałym jest aby nad treścią ustawy ponownie pracowali 
posłowie , autorzy swoistego bubla legislacyjnego. Świadczą o tym zgłoszone przez 
poszczególne resorty uwagi o braku zgodności z obowiązującym w kraju 
ustawodawstwem a nawet z ustawą zasadniczą czyli Konstytucja RP. 

Obserwując poczynania posłów PO nie zgadzamy się z takim traktowaniem 
działkowców . Jak możemy ufać takim politykom, którzy co innego mówią i co 
innego czynią. Najbardziej wiarygodny obraz prac Podkomisji i Komisji dają 
stenogramy z ich prac. 

Szanowna Pani Marszałek! 

Oczekujemy, że korzystając z posiadanych uprawnień i obowiązków w ramach 
sprawowanego urzędu spowoduje Pani aby prace Podkomisji toczyły się z 
zachowaniem powszechnie obowiązujących zasad demokracji, aby przestrzegane 
były zasady zgodności wypracowanej ustawy z wszystkimi obowiązującymi aktami 
prawnymi oraz z Konstytucją RP. Mamy nadzieje iż efekt podjętych prac przyczyni się 
do zachowania w pierwotnej formie zapisów zawartych w projekcie obywatelskim. 
Niestety mamy przekonanie, że przy zachowaniu obecnego trybu procedowania , 
sposobu i tempie prowadzenia prac wskazany przez Trybunał Konstytucyjny termin 
wprowadzenia nowej ustawy w życie jest mało prawdopodobny. 

W każdej działalności a zwłaszcza politycznej zdobyte zaufanie obywateli jest 
nagrodą za szczerość uczciwość i godne traktowanie społeczeństwa. Zdobywa się je 
latami a traci w bardzo krótkim czasie. 

Z wyrazami szacunku 

Niniejsze stanowisko kierujemy do : 

- Wicemarszałkowie Sejmu RP 
- Premier Rządu RP Pan Donald Tusk 
- Komisja Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego 
- Komisja Polityki Regionalnej 
- Podkomisja Nadzwyczajna ds. opracowania projektu ustawy 
Do wiadomości: 
- Prezes PZD Eugeniusz Kondracki 
- Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD 


