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Szanowne Panie i Panowie! 

Po zapoznaniu się z przebiegiem procedowania nad nową ustawą o ogrodach 
działkowych i forsowaniem niekonstytucyjnych zapisów przez posłów Platformy 
Obywatelskiej i Solidarnej Polski będących członkami Nadzwyczajnej Podkomisji stwierdzam, 
że to jednak nie 13 sędziów Trybunału miało rację wydając w dniu 11 lipca 2012 roku 
aspołeczny wyrok. Rację miało dwóch sędziów Trybunału Andrzej Wróbel i Marek 
Kotlinowski, którzy wykazali się odwagą w krytycznej ocenie tego rozstrzygnięcia pamiętając, 
że podstawowym celem prawa musi być jednak zawsze dobro Obywatela. Rację mieli także 
działkowcy dobrowolnie zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców, którzy w tysiącach 
listów dokonali oceny tego wyroku. Dzisiaj wyraźnie widać, w jaki sposób posłowie ci chcą 
wykonać wyrok Trybunału. Dzisiaj chcą w aureoli prawa doprowadzić do totalnego 
zniszczenia ogrodnictwa działkowego w Polsce, którego tradycja liczy sobie ponad 116 lat. 
W dniu 25 września 2013 roku w przygotowanym dziwacznym projekcie ustawy 
skierowanym do dalszego procedowania w sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej zawarto szereg poprawek do wiodącego obywatelskiego 
projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych autorstwa posłów PO na czele z 
przewodniczącą Krystyną Sibińską, które zdaniem nie tylko działkowców noszą znamiona 
niekonstytucyjności i działają na naszą szkodę! 
Inicjatorzy wprowadzania swoich poprawek za nic mieli, że pod obywatelskim projektem 
ustawy swoje podpisy złożyło prawie milion polskich Obywateli! 
Dla nas działkowców, członków polskiego społeczeństwa nie do przyjęcia są wprowadzone 
przez posłów PO zapisy: 
-o pseudo uwłaszczeniu niektórych w postaci udziału w prawach własności lub użytkowania 
wieczystego gruntów działkowych przekazanych przez Gminy lub Skarb Państwa, co w jawny 
sposób narusza konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa i dokonuje podziału 
działkowców na lepszych i gorszych. 

1 



-o dopuszczeniu do swobodnego, niekontrolowanego obrotu działkami, bowiem staną się 
one zwykłym towarem i łupem osób zamożnych. Użytkownikiem działki w myśl tego zapisu 
będzie mogła być każda osoba z jakiegokolwiek miejsca w kraju. Taki zapis jawnie zaprzecza 
treści art.4 przygotowanego projektu ustawy stanowiącego o zaspokajaniu potrzeb 
socjalnych członków lokalnych społeczności. 
-o niezrozumiałej konieczności ponownego potwierdzania swego członkostwa w 
stowarzyszeniu ogrodowym, bowiem takie rozwiązanie jawnie narusza konstytucyjne prawo 
wolności zrzeszania się. Posłowie PO zapomnieli, że każdy z działkowców już raz wyraził swą 
wolę wstąpienia składając podpis na deklaracji. Nie wzięli pod uwagę faktu, bo nie chcieli, że 
nikt poza nami działkowcami nie ma prawa pozbawić nas członkostwa w organizacji 
społecznej. 
-o ustawowym zmuszaniu do odbywania wielokrotnych zebrań działkowców i powiadamiana 
każdego listem poleconym lub pocztą kurierską zapominając, że naraża to ogrody na 
ponoszenie zbędnych i znaczących kosztów. 
Konstytucjonalista ekspert komisji w trakcie prac uprzedzał, że wprowadzane zapisy mogą 
grozić niezgodnością z Konstytucją RP, ale posłowie PO za nic mieli te uwagi. 
Trudno mi pojąć, dlaczego Posłowie na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski 
tak mało znają wydane wcześniej orzeczenia Trybunału w przedmiocie sprawy oraz przepisy 
Ustawy Zasadniczej! 
Jeżeli tak ma wyglądać stanowienie prawa i wykonywanie Waszych wyroków Panie i Panowie 
Sędziowie, to wcale się nie dziwię, że młodzi ludzie wolą układać sobie życie poza granicami 
mojej Ojczyzny! 
Niniejszy list drogą elektroniczną pozwalam sobie przesłać także do: 
- Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 
- Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz, 
- Premiera Rządu RP Donalda Tuska, 
- Klubów Parlamentarnych PO, PSL, PiS, SLD, SP, Ruch Palikota i Inicjatywa Dialogu, 
- Przewodniczących i Z-ców Przewodniczących Sejmowych Komisji Infrastruktury oraz 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
oraz przekazać do wiadomości: 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego, 
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego, 
- Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych. 

Z wyrazami szacunki i działkowym pozdrowieniem 
Bogusław Dąbrowski 
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