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Niniejszym listem informuję Panią Marszałek, że nie godzę się z wezwaniem, które 
w dniu 24 października 2012 r. skierowała Pani do Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Pani Marszałek wzywa do uzupełnienia projektu ustawy o dane na temat skutków 
finansowych wejścia w życie ustawy i ten stan rzeczy dziwi mnie bardzo, jako działkowca 
i obywatela, który dokładnie wie co w tym projekcie zapisano. 
Z żadnych przepisów zawartych w tym projekcie nie wynika aby ich wejście w życie 
skutkowało od razu jakimikolwiek obciążeniami finansowymi budżetów gmin lub skarbu 
państwa. Można jedynie mówić o ewentualnie mogących powstać zobowiązaniach, jeśli 
nastąpią w przyszłości takie zdarzenia jak np. likwidacja ogrodów na cel publiczny, 
odszkodowania w przypadku zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub przejęcie praw 
i obowiązków Polskiego Związku Działkowców przez stowarzyszenia ogrodowe, jeśli będą 
powstawały. 
Zastanawiającym jest zatem domaganie się uzupełnienia projektu ustawy o skutki 
finansowe od zdarzeń, które mogą ale nie muszą nastąpić, a jeśli nastąpią, to na skutek 
decyzji podjętych przez właścicieli gruntów rodzinnych ogrodów działkowych. Zatem rodzi 
się pytanie do Pani Marszałek - skąd i na podstawie czego należy ustalić skutki 
finansowe decyzji właścicieli gruntów rod? 
Również nie godzę się z tym, aby w projekcie ustawy określić skutki finansowe zwolnień 
podatkowych dla nieruchomości zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe. 
Nie można mówić w tym przypadku, że proponowane w projekcie zwolnienia podatkowe 
spowodują uszczuplenie dochodów właścicieli gruntów, skoro dotychczas dochodów 
z tego tytułu nie miały. 
Ponadto Pan Bartłomiej Piech - Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 
projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w informacji z dnia 25 października 
2012r. złożonej dla Pani Marszałek słusznie stwierdził, że wejście w życie proponowanych 
przepisów w zakresie zwolnień podatkowych będzie zależało od decyzji gmin lub skarbu 
państwa tj. właścicieli gruntów. 
Paradoksalnym jest domaganie się, aby w projekcie odnieść się także do skutków 
finansowych gmin w przypadkach ponoszenia wydatków na tworzenie warunków dla 
rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Przecież to od woli gmin będzie zależało, czy 
będzie realizowała zadania zapisane w art. 8 projektu ustawy o rod, czy nie będzie. Zaś 
dotacje, o których mowa w art. 8 ust. 3 projektu mogą być przyznawane z budżetu 
państwa, ale nie muszą. To jak obliczyć i z czego ile ewentualnie przyznanych dotacji 
gminy przeznaczą na zadanie zapisane w w/w projekcie - art. 8. 

Najogólniej rzecz ujmując, na wezwanie Pani Marszałek o uzupełnienie braków 
formalnych odpowiedziałbym, że nie każdą ustawę można tak „ zaszufladkować" pod art. 
118 ust. 3 Konstytucji RP, zważywszy że przepis ten nie ma i nie może mieć 
obligatoryjnego charakteru. 

Odnoszę wrażenie, a wręcz jestem przekonany, tak jak wielu działkowców , że 
wezwanie Pani Marszałek do uzupełnienia braków formalnych jest bezpodstawne. 
My działkowcy potrafimy czytać i rozumieć. Wiemy, że działanie Pani Marszałek jest 
obliczone na zwłokę w wydaniu postanowienia o powołaniu Komitetu Inicjatywy 



Ustawodawczej. Czemu ma służyć ta zwłoka? Też wiemy. 
Nie wiemy jednak czy Pani Marszałek uwzględnia oczywisty fakt, że milion rodzin 
działkowców oczekuje na uchwalenie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych 
ogrodach. Milion rodzin działkowców nie zgadza się z tym, aby bez nich i za nich władza 
ustawodawcza uchwalała to, co ta władza uważa za stosowne. A co może uchwalić, to 
mamy już pogląd wynikający właśnie z tego wezwania do uzupełnienia braków 
formalnych. 

Proszę zatem w imieniu działkowców z ROD „Kolejarz" w Wałbrzychu, aby Pani 
Marszałek nie utrudniała starań Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Chcemy 
i domagamy się, aby bez zbędnej zwłoki projekt ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych stał się obywatelskim projektem. Gotowi jesteśmy podpisywać się na listach 
poparcia, ponieważ projekt ten utwierdza nas w przekonaniu, że nasze ogrody nie będą 
zagrożone nieuzasadnionymi likwidacjami a my nie utracimy naszych praw nabytych 
związanych z korzystaniem z działek 
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