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Od samego początku z zainteresowaniem i uwagą śledziłem przebieg procesu 
legislacyjnego nad ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. Odbyto wiele posiedzeń 
Podkomisji i Komisji Sejmowych, drugie i trzecie czytanie projektu ustawy w Sejmie i ostanie 
posiedzenie połączonych Komisji Senackich. W toku prac zasięgnięto szereg opinii prawnych, a 
przebieg całego procesu legislacyjnego, niejednokrotnie burzliwego, zakończono uchwaleniem 
w dniu 22 listopada 2013 r. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawę w Sejmie 
przyjęto niemal jednogłośnie tylko przy dwóch głosach przeciwnych. 

W toku całego okresu procedowania w posiedzeniach uczestniczyli między innymi 
przedstawiciele tzw. stowarzyszeń ogrodowych, a wśród nich Panowie Ireneusz Jarząbek, 
Dobiesław Wieliński i in. Panowie ci zgłaszali różne propozycje poprawek lecz w żadnym 
momencie nie znalazły one uznania wśród posłów i senatorów, a tym samym nie zostały przejęte 
do dalszego procedowania. 

Kiedy w dniu 3 grudnia 2013 r. podczas posiedzenia połączonych komisji senackich -
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawiciele tzw. Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Działkowych 
zarzucili nam działkowcom oszustwo podczas zbierania podpisów poparcia dla obywatelskiego 
projektu ustawy o ROD postanowiłem wyrazić swoje stanowisko i opinię w tej sprawie. 

Szanowny Panie Marszalku! 
Panie i Panowie Senatorowie! 

Pan Ireneusz Jarząbek i inni przedstawiciele uciśnionych przez PZD to działkowcy lub 
byli działkowcy, którzy zostali wydaleni z naszego Związku za łamanie prawa nie tylko 
związkowego. Decyzje o pozbawieniu członkostwa są podejmowane niezwykle rzadko i są 
stosowane w ostateczności po wyczerpaniu innych długotrwałych procedur oraz w sytuacji kiedy 
uporczywie trwają w swoich bezprawnych działaniach. Osoby te reprezentują nieliczne grono 
działkowców, którzy w obronie swoich partykularnych interesów założyli stowarzyszenia by 
bronić i usankcjonować swoje „zdobycze" uzyskane bezprawnie ze szkodą dla pozostałych 
działkowców i całego ogrodnictwa działkowego. 

Odrzucenie propozycji poprawek przedstawicieli stowarzyszeń i nie przejęcie ich przez 
parlamentarzystów obu izb uważam ze wszech miar za słuszną. Przecież ustawa o rodzinnych 
ogrodach działkowych uchwalona przez Sejm w dn. 22 listopada 2013 r. umożliwia wystąpienie 
z PZD zarówno pojedynczego działkowca jak i całego rodzinnego ogrodu działkowego bez 
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burzenia całego dorobku ogrodnictwa działkowego i naszego Związku. Ustawa w Sejmie 
uzyskała poparcie nie tylko 441 posłów, ale także niespełna miliona działkowców i obywateli. 

W związku z powyższym zwracam się do Pań i Panów Senatorów RP o pilne przyjęcie 
ustawy w kształcie przedłożonym przez Sejm. Wprowadzenie ewentualnych poprawek podczas 
obrad Senatu w dniu 11 grudnia 2013 r. stwarza realne zagrożenie nie uchwalenia ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych w wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny terminie. 

Niniejszy list przesy łam e-maiiem. 

Do wiadomości: 
- Wicemarszałkowie Senatu 
- Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej 
- Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 
- Senatorowie Ziemi Pilskiej 
- Krajowa Rada PZD 
- Okręgowy Zarząd PZD w Pile 
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