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Szanowna Pani Marszałek, 

Informujemy, że Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego zapoznało 
się z pismem z dnia 24 października 2012r. oraz uzasadnieniem Pani Marszałek 
do odmowy zarejestrowania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu 
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i uważamy, że domaganie się od 
Komitetu danych zupełnie nie związanych z przedłożonym Sejmowi RP 
projektem ustawy budzi wiele wątpliwości i naszym zdaniem nie wynika z art. 
i 18 ust.3 Konstytucji. Może natomiast budzić wątpliwości co do obiektywizmu 
organu. 

Jak bowiem ocenić żądanie Pani Marszałek aby Związek przedłożył informacje 
dotyczące stanu majątku oraz aktywów i pasywów Funduszu Rozwoju PZD. 
Jaki negatywny skutek finansowy i odpowiedzialność dla Skarbu Państwa może 
mieć fakt przejęcia wszelkich zobowiązań i praw istniejącego PZD przez 
powołane Stowarzyszenie. Chyba że chodzi o to, aby przejąć nasz majątek i 
środki na rzecz Skarbu Państwa. Jednak takiego rozwiązania projekt ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych nie przewiduje. Równie niezrozumiałe jest 
domaganie się od Związku ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej 
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w przypadku zwrotu 
wywłaszczonych nieruchomości zagospodarowanych przez ogrody i 
działkowców. Nikt na dzień dzisiejszy nie wie ile takich gruntów zostanie 
objętych zwrotem z tego tytułu. Takiej wiedzy nie mają gminy a nawet Skarb 

10 

mailto:mazowieckt@pzd.pl


Państwa, który formalnie i zgodnie z prawem ponosi odpowiedzialność za 
błędy poczynione w przeszłości. Takie roszczenia osób fizycznych lub 
prawnych do Skarbu Państwa lub gmin nie są wynikiem projektu ustawy, ale 
innych ustaw, uchwalonych przez Sejm RP w latach ubiegłych w tym: ustawy o 
gospodarce nieruchomościami , „spec ustawy" drogowej, kodeksu cywilnego i 
kodeksu postępowania administracyjnego. 

Uważamy, że żądania skierowane pod adresem Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej są nieuzasadnione i nie wynikają z zapisów projektu ustawy. 
Szczególnie w sytuacji, gdy takie uzupełnienia nie były kierowane pod adresem 
projektu złożonego przez Solidarną Polskę. Jesteśmy przekonani, że wyjaśnienia 
przekazane przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy i 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych zostaną uznane przez Panią Marszałek za 
wystarczające i akceptowany przez społeczność działkową projekt ustawy 
zostanie przyjęty do dalszego procedowania. 

Z upoważnienia 

Prezydium 

Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD 


