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w zwi4zklr zlic iami, kierowanymi przez jednostki terenowe oraz
czlonk6w Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w do resortu transportu, budownictwa i gospodarki
morskiej, kt6ry przejfl kompetencje b. resortu infrastruktury w zakresie rodzinnego
ogrodnictwa dzialkowego, dotycz4cymi kwestii zwiry,anych z wszczertym przed Trybunalem
Konstytucyjnyrn postqpowaniem o zbad,ame zgodnoSci przepis6w ustawy z dnia 8 tipca 2005
r. o rodzinnych ogrodach dzialkowych (Dz. (/. Nr 169, poz. 1419, z pdin. zm.) z Konstytucj4
Rzeczypospolitej Polskiej, uprzejmie informujq, 2e podtrzymujq stanowisko Ministra
Infrastruktury przedstawione w piSmie skierowanym do Pana Prezesa w dniu 8 listopada
ubieglego roku.

Ponownie praglQ podkreSlii, ze resort nie prowadzi obecnie prac nad zmianq
przepis6w ww. ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzialkowych. Nale|y
takLe doda6, 2e planowane prace legislacfne, co do zasady, powinny by6 ujqte w Wykazie
prac legislacyinych Rady Ministrdw. Przy czym podjEcie w najbli2szym okresie prac nad
zmianqustary o rodzinnych ogrodach dzialkowych nie zostalo przewidziane w ww. Wykazie.

W ramach wykonywania zadan dotyczqcych tworzenia warunk6w prawnych dla
funkcjonowania rodzinnych ogrod6w dzialkowych, resort jest zainteresowany prowadzeniem
dialogu z wszystkimi partnerami spolecznymi, w tyrn z organizacjami reprezentujqcymi
interesy uzytkownik6w rodzinnych ogrod6w dzialkowych. W przypadku podjqcia prac
legislacyjnych w obszarze problematyki rodzinnych ogrod6w dziatrkowych zasiqgniEta
zostanie opinia organizacji spolecznych skupiajqcych dzialkowc6w. Obowi4Tek taki wynika z
$ 1 ust. I pkt 4 zalqcznika do rozporzqdzenia Prezesa Rqdy Ministr6w z dnia 20 czerwca
2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908) oraz uchwaly
Rady Ministr6w z dnia 19 marcq 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministr6w (M. P. Nr 13,
poz. 221, z p6in. zm.).

Odnoszqc siq do zawartych w licznych wystqpieniach pr6Sb o przychylenie siq do
opinii jednostek terenowych o zgodnoSci ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych z
Konstytucj4 RP, pragle podkreslii, ze Trybunal Konstytucyjny jest samodzielnym organem
konstytucyjnym paristwa, kt6rego zadaniem jest kontrola zgodnoSci norm prawnych z



KonstytucjQ RP. Oznacza to, 2e inne organy, w tym takie organy administracji rzqdowej, tj.
Prezes Rady Ministr6w lub Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, nie sq
uprawnione do dokonywania oceny, czy okreslone przepisy naruszaj4 wzorce konstytucyjne,
a tyn samym czy powinny zostaf zmienione lub usuniEte zporzqdku prawnego. Nalezy takie
zauwaLyc, 2e zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia I sierpnia 1997 r. o Trybunale
Kowtytucyinym (Dz. U. Nr 102, poz. 663, z p6in. zm.), jeileli Trybunal postanowi, Le utrata
mocy obowi4zuj4cej przepis6w ustawy nast4pii ma po dniu ogtroszenia orzeczenia
stwierdzaj4cego niezgodnoSi z Konstytucjzu w orzeczeniu tym okresli termin utraty mocy
obowiqzujqcej tych przepis6w. Pozwoli to na podjqcie stosownych dzialafi legislacyjnych w
celu przygotowania i uchwalenia nowych przepis6w reguluj4cych dane zagadnienia. ponadto
odnosz4c siE do wyra2onych w wyst4pieniach czlonkow Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w
obaw o ,,utratq praw do dzialek", nale|y wyjasnid, Le w przypadku utraty mocy
obowi4zujqcej okreSlonych przepis6w prawnych nie nastEpuje utrata praw nabytych w okresie
obowiqzywani a tych przepis6w.

Ptzekazujqc powyilsze stanowisko , zwracarn siq z uprzejm4 pro6b4 do Pana Prezesa
o przekazanie niniejszych informacji jednostkom terenowym oraz czNonkom Polskiego
Zwiqzku Dzialkowc6w.
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