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Prezydent RP

Pan Bronislaw Komorowski

Szanowny panie prez! dencie !

W imieniu milionowej rzeszy rodzin polskich dziatkowc ow zwracamy sig do
Pana z proSb4 o interwencjp w sprawie prac Sejmu RP nad obywatelskim projektem
ustawy o rodzinnych rogle6ach dzialkowyctr.

2l stycznia 2Cll4 r' mija termin, jaki Trybunal l(onstytucyjny wyznaczyl na
uchw'alenie nowej ustawy reguluj4cej funkcjonowanie ogrodow dzialkowych w
Polsc'e' Za niespelnLa 70 dni utraci moc zasadn'.tci,,a czESc zapisow obecnie
obou'iqzujqcej ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych. Wedlug niektorych
opinii, bez nowej ustaLwy bezpowrotnie wygasnq prawa nriliona rodzin do ich dzialek"
a pra'wie 5000 ogrod6w zawiSnie w proani p,rawnej i organizacyjnej.

Szonow ny Panie PrezJt clencie !

Po ogloszeniu wyroku Trybunalu Konstytucyjnego Srodowisko polskich
dziallrowcow uznalo, 2e powinno aktywnie uczestnicz:ri w pracach nad prawem
majEcym fundamenta.lne znaczenie dla ich rodzin. JDlatego w ramach szerokich
konsr-rltacji spolecznych, wypracowane zostaly zapisy projektu nowej ustawy o ROD.
Dokument ten zawiera wywa2one i kompromisowe rctzwiqzania. Godzi potrzebg
ochrony praw dzialkowcow i istnienia ogrodow z koniecznosci4 poszanowania praw
wlaScicieli teren6w, czyli samorz4d6w i Paristwa. Roalizuje r6wniez wytyczne
TrybuLnalu Konstytuc'gjnego w zakresie srvobody zrzes:,,ania. Wreszcie, umozliwia
spokojne przeprowadz:enie reformy systemu ogrodnictw a dziaLkowego w polsce, bez
naraZania na szwank interes6w dzialkowcor.l.

Nic dziwnego, ze projekt ten uzyskalt olbrzymie poparcie spoleczne. Skladany
w lutym br' do laski marszalkowskiej jako inicjatywa obywatelska, posiadal
rekorclow4liczbqpodpisow poparcia - udzielilo go 924 801 obywateli.

Dzipki inicjatyvrie samych dzialkowc6w Sejm mial prawie caiy rok na debatp i
doprecyzowanie zapisow projektu przed trlrminem wyznaezonym przez Trybunal.



Niestety prace parlamentarne nie przebiegaty w spos6b godny uznania. Debata
zamienila sip w politycznqklotnig i przepychanki. W eft:kcie przezg miesigcy projekt
nie przeszedl nawet Il czytania. Co gorsza, po przyspie::zeniu prac nad ustawq kt6re
zbieglo siQ z pa2dziernikowq manifestarcj4 kilkunastu tysigcy dzialkowc6w pod
Sejnnem, od miesi4ca prace nie posungly srip ani o krok. W ten spos6b, na 2 miesiqce
ptzed terminem wyznaczonym przez TK, dzialkowcy majq uzasadnione podstawy
zadavc pytanie, czy w Sejmie jest rzeczywrista wola uchrvalenia ustawy, ktora uchroni
ich ogrody przed katastrof4?

Szanowny Panie Prezydencie !

W demokratycznej Polsce nie do zaakceptowania jest sytuacja, aby zwloka
Parlamentu mogla skutkowai pozbawieniem praw nabytych kilku milion6w
obyrvateli. Stan taki niewEtpliwie naruszylby elementarn,o standardy demokraty cznego
paristwa prawa zapisane w Konstytucji RF' i pokopal zaufanie obywateli do pairstwa.
Mieliby oni calkowite podstawy by zadac pytanie, czy wartoSci przywolane w wyroku
Tryb,unalu Konstytucyjnego dotyczqcym urstawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych,
nie posiu?yly jedynie za swoist4 zaslong dla realizacji zupelnie innych celow?
Czujemy sig zobowtqzani przypomnieir Panu prez.ydentowi, Ze wSrod wielu
komentarzy do orzeczenia Trybunalu, czgrsto pojawialy siE w4tpliwoSci, czy aby nie
bylo ono spowodowane d4zeniem niek.t6rych Sroclowisk do przejpcia teren6w
zaj m owany ch przez ogrody.

Dlatego tez Krajowa Rada PZD czuje sip wrpcz zobowiqzana do skierowania na
rQce Pana Prezydenta niniejszego wysteppienia. IJwai',amy, 2e istniej4 oczywiste
powrrdy by uznac, 2e zaniechanie uchwalenia nowej us;tawy ,,dzialkowej" wyrzqd,zi
powilznq szkodg, nie tylko samym dzialkc,wcom, ale wrQcz Pahstwu Polskiemu. Nie
ulegit w4tpliwoSci, 2e zwloka ta zachwieje zaufanir>m milion6w obywateli do
Trybunalu Konstytucyjnego, Sejmu oraz RzEdu, ktory dotychczas nie pod.lel w tej
sprawie praktycznie Zadnego dzialama.

uwa2amy, 2e w tej sytuacji istniejil podstawy b;z Pan Prezydent, jako glowa
Paristwa i straznik Konstytucji RP, zaangalowal siE w ti1 sprawg. GlEboko wierzymy
teL, 2e stanie Pan po stronie obywateli. To jest po stronie dzialkowcow, ktorzy
sklaclaj4c blisko milion podpis6w pod obywatelskim prcjektem ustawy o rodzinnych
ogrorCach dzialkowych, nie tylko wyra.Zme ukazali swoje oczekiwania wobec
przy:;zlych regulacji, ale rowniez dowi.edli, ze w pelni zasluguj4 na miano
pelnoprawnych czlonk6w spoleczeristwa obywatelskiego.
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Krajowej JRady PZD
r. do Prezydenta RP

Lp,. 'ffn* J
I Kondracki Euseniusz PrezesPZD ,9 llJ/,,-tl
2. Bojko Andrzej Podlaski

a
J . Boratyriski Bemard Wieslaw Stupsk

)
4. Borori Antonina Opolski t "  

f iw'r ,
5 . Chocholowicz Stefan Opolski

6. Chodak Stanislaw Lublin ,5q'r I1^z (
7. Farmas Janina Gdarisk i\

( C*=
8 . Gadzikowski Piotr ToruLf sko- Wloclawr;ki a{^a/
9 , Jankowski Jozef Legnica

r'l ,' ]

1rl. Iarzebak Tadeusz Szczecin

l l Jaworek Jan Sl4ski
-\j ,"fl

r"z.Karpiriski Jerry Wroclaw 15h'p .
1 3 . Kasprzak J6zef Poznah n
t[. Kmieciak Halina Malopolski

1 :t. Kokot Barbara Bydgoszcz

16. Kolo dziej c zak Zbigniew Wanmirisko-Mazurski 'l.tr[
1',,7.Konefal Leszek Torurisko- Wloclawriki l i  r,,
I tt. Korolczuk Barbara Wroclaw

4
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1 9 . Kostrzewa Antoni Mazowiecki v
20. Krawczyk Michal Seski ',{t '1_l /

'-1 
/

21 Kulik Wincenty Sudecki
//^;



ri
2:.2. Michalik Kazimierz Lublin

2 ,J . Molka Antoni Legnica t  ( i ^ i

24. Moszkowski Janusz Wroclaw I to'')Dtr
25. Noski Jozef Sl4ski

26. Oracz Gtzesorz Mazowiecki C$*^^o'l't
27. O2egalska Izabela tr,6dzl<l {l hoplirv\^c
28. Pasifski Marian ZielonaG6ra 1 t>

29. Praczyk Marian Pila

3 0 . Romanowski J6zef Szczecin

3 1 . Skonecki Czeslaw Szczecin 
(

J , L . Smoczyriski Czeslaw Gdansk

J . l . Stypulkowska Maria L6dzki t , Alrl\
3,+. Suszek Stanislaw Koszalin /tu
3: i . Sycz Agnieszka Podkarpacki z \

t

3t5. Shwa Zdzislaw Poznan
\J r//i '/

r-/,h'^
3',7. Wdowczyk Jerzy Kalisz

38. Wilms Piotr Gorz6w Wielkopolski

39. Wojslaw Czeslaw Walrmirisko-Mazurski (

'p,-----
40. Zawadka Stanislaw Mazowiecki 4r / '
4',1.Zawadzki Miroslaw Gdarlsk ( - .  1 "  C.u"Lr r '

4t2. Ziomek Henryk Sudecki

4:t. ZyNaStefan Podkarpacki 4
4tl. Fojt Maria Pila u6/L
4:;. Bogucki Stanislaw Mazowiecki l l  f  7

s,/Pognc)



46. KacprzakZygmwfi Mazowiecki
t t

47. Karpeta Teresa Mazowiecki

48. Kubuj Anna Mazowiecki

49. Paciukanis Daniel Podlaski @A^
50. Sienicki Stanislaw Podlaski

)*'
5 1 . Stanczyk Jan Swigtokrzyski { / !

,
52. Szmit Tadeusz Mazowiecki

53. Tekla Krzvsrtof Sl4ski

54. Wigclawik Adam Czgstochowa
\ ;rb4


