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Pani 
Ewa Kopacz 
Marszalek Sejmu RP 
Warszawa 

Władze samorządowe Powiatu Czamkowsko-TrzcJanecklego reprezentowane przez 

Zarząd Powiatu oraz Wójtowie I Burmistrzowie gmin, na terenie których zlokalizowane są 

rodzinne ogrody działkowe, podczas wspólnego spotkania w dniu 1« września 3013 r. z udziałem 

przedstawicieli rodzinnych ogródków działkowych I Okręgowego Zarządu PZD w Pile, 

przeanalizowały znowelizowany projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
» 

Z niepokojem informujemy Panią Marszałek, że projekt ustawy opracowany przez 

podkomisją nadzwyczajną Sejmu, odbiega od zapisów obywatelskiego projektu ustawy 

przygotowanego przez Komttet Inicjatywy Ustawodawczej. 

Samorząd nasz na początku tego roku, podobnie jak wiele innych władz samorządowych 

na terenie kraju, pozytywnie zaopiniował zapisy obywatelskiego projektu, gdyż spełniając 

oczekiwania działkowców, skutecznie zabezpieczał on wszelkie nabyte prawa ogrodów 

f użytkowników działek. Tak przygotowany dokument spotkał sią z ogromnym poparciem samych 

działkowców oraz licznych samorządów lokalnych i sympatyków ogrodnictwa działkowego 

w całym kraju. 

Z przykrością zauważamy, że zmiany wprowadzone do projektu obywatelskiego przez 

posłów podkomisji nadzwyczajnej są nie tylko wyrazem niedocenieni* trudu obywatelskiej 

inicjatywy ustawodawcze/ oraz dorobku wypracowanego na przestrzeni szeregu lat, ale mogą 

mleć takie znaczący wpływ na dalsze funkcjonowanie, a wrąa Istnienie ogrodów działkowych. 

Uważamy, że zmiany te w konsekwencji prowadzić bądą do organizacyjnego 

i finansowego osłabienia rodzinnych ogrodów działkowych, narastania konfliktów pomfądzy 

działkowcami i samorządami lokalnymi, a w konsekwencji szybkiej likwidacji wielu ogrodów, 



szczególnie w dużych aglomerac|l miejskich. Naszym zdaniem, wniesione poprawki są 

zaprzeczeniem fundamentalnych założeń zaproponowanych przez obywateli i wprowadzają 

zapisy obarczone dużym ryzykiem niezgodności z Konstytucją RP. 

Takiego stanu rzeczy nie możemy pominąć milczeniem, Dlatego wyrażamy zdecydowany 

sprzeciw zmianom wprowadzonym w projekcie obywatelskim ustawy o rodzinnych ogrodach 

działkowych I apelujemy o zrozumienie potrzeb działkowców oraz wysłuchanie ich głosu, 

wyrazem którego są dotychczasowe zapisy projektu obywatelskiego. 
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