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STANOWISKO 
Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców 

z dnia 25 października 2013 roku 
w sprawie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przygotowanego przez 

połączone Komisje Sejmowe. 

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców społecznie 
wykonujący swój mandat wobec członków i Związku po zapoznaniu się z aktualną wersją 
projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z satysfakcją stwierdzają, że 
wielotysięczna manifestacja działkowców z całej Polski odbyta w dniu 10 października 2013 
roku zakończyła się pełnym sukcesem. Świadczy o tym fakt, że w dniach 10-11.10.2013 roku 
podczas prac połączonych Komisji Sejmowych przyjęto ostatecznie wersję projektu ustawy 
zawierającą wszystkie poprawki zgłoszone przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. 
Satysfakcja jest tym większa, że za przyjęciem poprawek głosowali również posłowie 
Platformy Obywatelskiej, których przedstawiciele zasiadający w nadzwyczajnej podkomisji 
rozpatrującej obywatelski projekt ustawy swą postawą niejednokrotnie dawali wyraz swojej 
dezaprobaty i wręcz z lekceważeniem odnosili się do poprawek zgłaszanych przez 
przedstawicieli Komitetu. 
Taka postawa posłów największego klubu parlamentarnego w Sejmie pozwala sądzić, że 
możliwe jest uchwalenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w czasie pozwalającym 
na jej wejście w życie w terminie wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny. Ustawy, która 
przyniesie rozwiązania satysfakcjonujące ponad milionową rzeszę działkowców. Naszym 
zdaniem jest to niepodważalny sukces działkowców manifestujących pod Sejmem i 
Kancelarią Premiera. ' 
W zasadzie zapisy aktualnej wersji projektu ustawy odpowiadają założeniom obywatelskiego 
projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 
działkowców. Zrezygnowano z niekorzystnych dla działkowców zapisów pozwalających na 
niekontrolowany, komercyjny obrót działkami. W przepisach przejściowych wprowadzone 
zostały zapisy, które zapewnią działkowcom wolność zrzeszania się oraz zachowana została 
także zasada ochrony praw nabytych. 
Przyjęcie przez Sejm RP tych rozwiązań w ostatecznym kształcie ustawy pozwoli na realizację 
podstawowych założeń projektu obywatelskiego oraz spełni wymogi zawarte w wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. 
Jednak w przysłowiowej beczce miodu znalazła się łyżka dziegciu. Zdaniem Krajowej Komisji 
Rewizyjnej PZD poważne wątpliwości budzą zapisy zawarte w art.30, bowiem stwarzają 
zagrożenie ich niezgodności z Konstytucją, dając podstawę do zakwestionowania całej 
ustawy. Zachowanie brzmienia tego artykułu powoduje, że projekt jest nie tylko niespójny w 
prawnym sensie, ale także nie zabezpiecza ogrodów przed negatywnymi następstwami tzw. 
uwłaszczenia w wersji forsowanej przez PO. Takie zapisy nie gwarantują ochrony ogrodów 
przed wykupem i likwidacją na cele komercyjne, grożą paraliżem w bieżącym 



funkcjonowaniu naszych ogrodów oraz wykluczają ponad 1/3 działkowców z możliwości 
ubiegania się o to tzw. uwłaszczenie. Warto również zauważyć, że Związek Miast Polskich w 
swoim stanowisku z dnia 25 września 2013 roku stwierdził, że zachowanie art.30 w 
zaproponowanym brzmieniu przesądzi o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. 
Wyrażamy przekonanie, że problematyka tzw. uwłaszczenia znajdzie kompleksowe, 
niebudzące wątpliwości rozwiązanie w odrębnej ustawie. 
Niniejsze stanowisko kierujemy do: 
- Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz, 
- Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, 
- Premiera Rządu RP Donalda Tuska, 
- Klubów Parlamentarnych i Poselskich: PO, PiS, SLD, PSL, Ruch Palikota, Solidarna Polska, 
Inicjatywa Dialogu 
oraz przesyłamy do wiadomości: 
-Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego, 
-Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych. 
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