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Marszałek Sejmu RP 
Pani Ewa Kopacz 
ul. Wiejska 4/6/8 
00-902 Warszawa 

Szanowna Pani Marszalek! 

Jestem wzburzony informacją o nie przyjęciu przez Panią Marszałek 
"Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych". 

Po zapoznaniu się z pismem BPSP-020-6(5)/12 z dnia 24 października 2012 r. 
stwierdzam, że myli Pani sytuację prawną powstałą po wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego, niesłusznie uznając, iż dotychczasowe przepisy nie obowiązują. Otóż 
one obowiązują nadal, co powoduje, że projekt nowej ustawy jest dla budżetu obojętny, 
nie nakłada on bowiem żadnych nowych obowiązków na państwo i gminy. Natomiast z 
Pani pisma wynika, że zapisy o obowiązkach wobec ogrodów działkowych (identyczne 
jak w obecnej ustawie i nie kwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny) stanowią nowe 
obciążenie budżetu. To, że w dotychczasowej praktyce gminy nie wywiązywały się z 
ustawowych obowiązków nie oznacza, że przypomnienie tych obowiązków powoduje 
dodatkowe koszty. 

Uzasadnienie odmowy przyjęcia "Zawiadomienia..." jednoznacznie demaskuje 
intencje Pani Marszałek i reprezentowanej przez Panią opcji politycznej. Pytanie o 
majątek Związku nie ma nic wspólnego z projektem ustawy. To ciekawość, ile można 
zarobić na Związku jeśli nie uchwali się żadnej ustawy. Przyjęty przez Panią projekt 
Solidarnej Polski też nie zawierał takich informacji. 

Działkowcy widzą, że skoordynowane działania organów i struktur państwa mają 
na celu wyrugowanie działkowców z terenów zajmowanych przez ogrody działkowe 
głównie w miastach. Niezrozumiałe jest, dlaczego wielki kapitał czyhający na grunty 
kilkusetmilionowej wartości żałuje kilku milionów na rzetelne rozliczenie się z 
działkowcami. Żenujące natomiast jest, że rządzący politycy popierają działania 
krzywdzące milionową rzeszę obywateli. 

Dlatego protestuję przeciwko takim działaniom i żądam przyjęcia obywatelskiego 
projektu Ustawy o ROD pod obrady Sejmu. 

Andrzej Cwojdziński 
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Warszawa, 2012-11-12 

K A N C E L A R I A S E J M U 
BIURO KORESPONDENCJI I INFORMACJI 
ul. Wiejska 4/6/8 
00-902 Warszawa 

Pan/Pani 
Andrzej Cwojdziński 

Biuro Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu potwierdza odbiór listu przesłanego z 
formularza udostępnionego w Systemie Informacyjnym Sejmu na stronie www.sejm.gov.pl. 

Jeżeli przedmiotem korespondencji są opinie o działalności Sejmu i jego organów, po 
przeanalizowaniu zostaną one wykorzystane w informacjach o korespondencji dla tych 
podmiotów. 

Uwagi na temat projektów ustaw lub obowiązujących przepisów ustawowych zostaną przekazane 
do wykorzystania w procesie ustawodawczym i pracach parlamentarnych. 

Jeżeli list wymaga odpowiedzi i zawiera dane niezbędne do jej udzielenia, Biuro Korespondencji i 
Informacji dołoży starań, aby udzielić odpowiedzi w możliwie krótkim czasie. 
Sejm i jego organy nie mogą jednak podejmować działań wykraczających poza zakres ich zadań i 
kompetencji. 

Poniżej znajduje się treść nadesłanej przez Państwa korespondencji 

W załączeniu przesyłam list do Pani Marszałek dotyczący Obywatelskiego Projektu ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych. 

http://www.sejm.gov.pl

