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STANOWISKO 
ZARZĄDU, KOMISJI REWIZYJNEJ i KOMISJI ROZJEMCZEJ 

RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „SAHARA" we WROCŁAWIU 

w sprawie obywatelskiego projektu ustawy dotyczącej ogrodów działkowych 

Szanowna Pani Marszałek 

Trybunał Konstytucyjny, stosując tzw. klauzulę odraczającą derogację 
niekonstytucyjnych przepisów, z wyjątkiem art. 10 ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych z dnia 8 lipca 2005 r., wyznaczył ustawodawcy maksymalny, 
18. miesięczny okres na uchwalenie nowej ustawy. Nie oznacza to jednak możliwości 
uchwalenia przez Sejm nowej ustawy w krótszym czasie, co spowodowałoby 
wcześniejsze uchylenie niekonstytucyjnych przepisów. 

Nieuchwalenie nowej ustawy w terminie wskazanym w wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego przywróci obecnym właścicielom możliwość swobodniejszego 
dysponowania gruntami zajętymi pod ogrody działkowe, gdyż utracą moc przepisy 
przyznające Polskiemu Związkowi Działkowców uprawnienia dotyczące tych terenów. 
Jednak rozporządzanie gruntami, w stosunku do których zostały zgłoszone skuteczne 
roszczenia reprywatyzacyjne przez byłych właścicieli, będzie ograniczone do czasu 
rozpoznania przez właściwy organ rozpatrzenia ich żądań. W przypadku 
uwzględnienia roszczeń reprywatyzacyjnych, Skarb Państwa i samorządy obowiązane 
będą zwrócić te nieruchomości w naturze. 

Z uwagi jednak na fakt, iż wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy terenów 
działkowych o łącznej powierzchni ponad 43 tys. hektarów, oraz z uwagi na 
znaczenie tych terenów dla użytkujących je działkowców, samorządów oraz 
następców prawnych byłych właścicieli tych nieruchomości, należy oczekiwać, że 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego zostanie wykonany, a nowa ustawa obywatelska 
zostanie uchwalona w terminie przewidzianym w wyroku z 11 lipca 2012 roku. 



W związku z powyższym zwracamy się do Pani Marszałek aby nie bacząc na 
dotychczasowe działania partii politycznych w kwestii legislacyjnych ustaleń przez te 
partie jednolitego tekstu nowej ustawy o ogrodach działkowych /wydaje się to 
niemożliwe/ poczyniła stosowne kroki umożliwiające szybkie procedowanie 
obywatelskiego projektu ustawy popartego przez 1280 osób z całej Polski, a 
złożonego w dniu 12 października br. przez pełnomocnika Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej. 

Z wyrazami szacunku 

Zarząd ROD SAHARA Komisja Rewizyjna 

Prezes /-/ Kazimierz Zdybel Przewodniczący /-/Marian Szczuka 

/-/ 7 podpisów /-/ 4 podpisy 

Komisja Rozjemcza 

Przewodniczący /-/ Lesław Michniewicz 

/-/ 5 podpisów 


