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W odpowiedzi na interpelacjq Pana Posla Krzysdofa Brejzy oraz grupy posl6w z dda

20 marca 2012 r., w sprawie nowelizacji ustauy o rodzimych ogrodach dzialkowych.
p'7.ekazat4 przy pismie Pana Marka Kuchciriskiego, Wicemarszalka Sejmu R?,
z dnia 1i kwietnia 2012 r., zrak SPS 023 3699/12, uprzejmie przekazujq nasi@ujqce
in[ormacie.

Na wstg)ie chcialbyrn poinformowai, ie resort nie prcwadzi obecnie prac nad
zmian4 przepis6w ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodinnych ogrodach dziallawych
(Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z pdin. zm.).Ponadto plaflowane prace legislacyne, co do zasadl
powirny byi Bjete w tlykazie prac legislacyjnych t pozalegislacyjnlch Rady Minisudw.
Podjqcie w najbli2szym okesie prac nad zrnianqwtaty o rodzinnych ogrodach dziall.,owych
nie zostalo przewidzian e q ww . t{/ykazie.

Jednoczeinie nale'y dodai, 2e dla ewentualnego podjqcia prac legislacyjnych istotDa-
kwestia jest ro4)aftze,r,ie paez Trybtnal Konst)'tucyjry wniosku Pisrt'szego Prezesa S4du
Najwlzszego o zbadanie zgodno{ci przepisdw ustawy o rodzinnych ogrodach dzialLawych
z Konst),tucja Trybunal dokona oce[y, czy zakwestionowan€ przepisy naruszaj4 wzorce
koDsq.tucyjne, a tym samlrn czy powrffiy zostai znieruone lub usurLiQte z porzqdku
pralv]1ego. w uzasadniedu wroku Trybunal Konstltuqljtry moie sfomulowa6 lvskazdwki
d1a p.awodawcy, kt6re starowii bQd4 podstawa do podjqcia stosownych &ialan
legislacyjnych zmierzaj4cych do przygotowania i uchwalenia nowych przepis6w regulujqcych

dane zagadnienia, a t)an samlm maj4cych na celu wykonanie wyroku. W zwiazl:u
z powy;szym do czasu rozpatEema sprawy przed Trybunalem nie wydaje siQ zasadne
plzes4dzade o potrzebie zmian regulacji dotycz4cych rodzimych ogrod6w dzialko*ych,

R6wnoczesnie nale2y poinl.'ormowad, i2 w przlpadku podjqcia prac legislacyjnych
w obszarze problanatyki rodzinnych ogroddw dzialkourych zasiegoiare zostan4 opinie

organizacji spolecznych skupiaj4cych dzialkowcow. Obowiqzek taki wynika z $ I ust. 1 pkl4



zArqcatika do rozpoEqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dttia 20 czetvca 2002 r' w sprawie
"Zasad techniki prawodawezej" @2. U. Nr 100, poz. 908) oraz uchwaly Rady Ministniw

z dnia 19 marca 2002 r. - Regularnitt pracy Rady Ministtdi (M. P. Nt 13, poz 221'

z p<tin. zm).

Prz€dstawiaj{c Pani Marszalek powyisze informacje, wyrai;arn nadzieje'

2e pnyczyni4 siq one do wyeliminowania wqtpliwo6ci zasygnalizowalycb w interPelacji

Pana Posla I(rzysztofa Brejzy oraz grupy pos]6w.


