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S T A N O W I S K O 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Opolu w sprawie procedowania nad 

obywatelskim projektem ustawy o ogrodach działkowych. 

My członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD obradującej w dniu 

08 listopada b.r. zbulwersowani jesteśmy wyraźnym zahamowaniem prac 

nadzwyczajnej podkomisji sejmowej nad przygotowaniem projektu ustawy 

0 ogrodach działkowych oraz wnoszeniem niczym nie uzasadnionym licznych 

poprawek poprzez posłów Platformy Obywatelskiej. 

Taka negatywna postawa posłów PO może spowodować, że parlament nie 

zdąży uchwalić ustawy, wskutek czego zakwestionowane mogą być prawa majątkowe 

miliona polskich rodzin działkowców. 

Do uchwalenia nowej ustawy pozostało zaledwie 70 dni i nie musimy 

przypominać, że obywatelski projekt ustawy złożony został do Sejmu RP ponad 280 

dni temu i poparty 924 801 podpisami obywateli. Inicjatywa obywatelska w zakresie 

tworzenia prawa jest inicjatywą nową i zdobyczą demokratycznego państwa i powinna 

być przez organy sprawujące władzę bezwzględnie uszanowana i respektowana. 

Tymczasem rzeczywistość jest z goła odmienna. 

Kombinowanie przez posłów PO przy projekcie, a szczególnie wprowadzenie 

art. 30 dotyczącego „pseudo uwłaszczenia" jest naszym zdaniem nikczemne 

1 niedopuszczalne. 



Panie Premierze! 

Jak te negatywne działania posłów PO mają się do Pana wypowiedzi 

wygłoszonej na spotkaniu z działkowcami ROD im. „Waszyngtona" w Warszawie 

cytujemy „że można wspólnie wypracować taką ustawę, która nie będzie krzywdząca 

dla działkowców". 

Uwłaszczenie spowoduje niespójność dotychczasowych już zaakceptowanych 

zapisów z tym artykułem. Utrzymanie tego artykułu wymagałoby całkowitej 

przebudowy regulacji dotyczących najistotniejszych zagadnień projektu. W praktyce 

oznaczałoby to zmianę większości zapisów. Ponadto utrzymanie zapisu art. 30 grozi 

zaskarżeniem do Trybunału Konstytucyjnego jako zapis niekonstytucyjny. 

Dokonywanie zmian na tym etapie nieuchronnie grozi nie dotrzymaniem 

terminu wprowadzenia nowej ustawy regulującej funkcjonowanie ogrodów 

działkowych, którego Trybunał Konstytucyjny wyznaczył na dzień 21 stycznia 2014 

roku. 

Panie Premierze! 

Zgodnie z deklaracją z dnia 18.06.2013 roku, w której Pan oświadczył: 

„osobiście zaangażowałem się w pracę nad nową ustawą. Zamierzam przypilnować, 

by zmiany były tylko tam, gdzie są niezbędnie wymagane przez werdykt Trybunału 

Konstytucyjnego". Zgodnie ze złożoną deklaracją Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD 

w Opolu apeluje do Pana Premiera o: 

• Podjęcie interwencji w przedmiocie wycofania niefortunnego zapisu art. 30 

dotyczącego uwłaszczenia z projektu ustawy. 

• Podjęcie działań w klubie parlamentarnym PO, w celu terminowego uchwalenia 

obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Będzie to 

wyrazem usankcjonowania obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej oraz 

spełnieniem Pana Premiera deklaracji, cytujemy: „zagwarantujemy 

działkowcom bezpieczeństwo i trwałość ogrodów działkowych". Pragniemy 

przypomnieć, że rozwiązania zawarte w obywatelskim projekcie ustawy 



satysfakcjonują 1 milionową rzeszę działkowców, która nie może być obojętna 

rządzącej Platformie Obywatelskiej w obliczu zbliżających się wyborów 

samorządowych i parlamentarnych. 

Niniejsze stanowisko kierujemy również do: 

- Marszałka Sejmu RP Ewy K opacz 

- Klubów Parlamentarnych: PO, PSL, PiS, SLD, Solidarna Polska, Ruch Palikota 

- Komisji Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego 

Do wiadomości: 

^ - Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego 

- Przewodniczącej KKRPZD Marii Foit 

- Prezesa OZO PZD w Opolu Antoniny Boroń 

Z poważaniem 

za komisję 


