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List otwarty
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
do Senatorów RP
Prezydium Krajowej Rady PZD, jako reprezentant milionowego środowiska
polskich działkowców, zwraca się do wszystkich senatorów RP z apelem o pilne
przyjęcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uchwalonej przez Sejm RP w
dniu 22 listopada 2013r.
Orzeczeniem z 11 lipca 2012r. Trybunał Konstytucyjny zobowiązał polski
Parlament do uchwalenia nowej ustawy, która zagwarantowałaby działkowcom
swobodę zrzeszania, bezpieczeństwo prawne ogrodów oraz poszanowanie praw
właścicielskich gmin. W komentarzach do wyroku politycy wszystkich frakcji
obiecywali działkowcom, że realizacja orzeczenia TK nie stanie się pretekstem do
naruszenia ich praw. Niestety pomimo upływu kolejnych miesięcy, do Sejmu nie
spłynął żaden projekt ustawy. Dlatego też środowisko polskich działkowców samo
przystąpiło do opracowania projektu ustawy. W ramach kilkuset spotkań
konsultacyjnych z udziałem tysięcy działkowców wypracowano, najpierw założenia, a
później konkretne zapisy projektu. W listopadzie 2012r. powołany został Komitet
Inicjatywy Ustawodawczej, który w przeciągu trzech miesięcy zebrał pod
obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych blisko milion
podpisów.
Złożony do laski marszałkowskiej projekt stał się wiodącym podczas obrad
Sejmu nad nową ustawą dla ogrodów. W ramach prac sejmowych został uzupełniony
o dodatkowe zapisy, jednakże fundamentalne założenia projektu obywatelskiego nie
zostały naruszone. Zachowano w nim kompromisowe i wyważone rozwiązania
godzące interesy właścicieli nieruchomości z potrzebą poszanowania praw nabytych
działkowców i ochroną ogrodów. Doprecyzowano zapisy gwarantujące, że reforma
systemu ogrodnictwa działkowego opierać się będzie na swobodnej decyzji samych
zainteresowanych, a nie arbitralnym rozstrzygnięciu
ustawodawcy. Wreszcie
utrzymano mechanizmy umożliwiające ogrodom płynne dostosowanie się do nowego
systemu prawnego. Dzięki temu wszystkie kluby parlamentarne poparły projekt

obywatelski. 22 listopada 2013r. podczas głosowania nad nową ustawą o rodzinnych
ogrodach działkowych 441 posłów podniosło rękę za projektem obywatelskim.
Postawa izby niższej Parlamentu sprawiła, że działkowcy mają zasadne
podstawy by sądzić, iż nowe prawo zabezpieczy ich prawa. Jednak w dalszym ciągu
niepokoi ich kwestia dochowania terminu wejścia w życie ustawy. Do 20 stycznia
2014r., tj. dnia w którym zgodnie z orzeczeniem Trybunału musi zacząć obowiązywać
nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, pozostało zaledwie 50 dni.
Dlatego też Krajowa Rada PZD apeluje do Senatu RP o możliwie pilne

