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S T A N O W I S K O 

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Wiosna „ w Jelczu-Laskowicach z 
dnia 7 listopada 2012r w sprawie Związkowego Projektu Ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych. 

Szanowna Pani Marszałek! 
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego kwestionujący aż 24 artykuły ustawy z 2005r o 
rodzinnych ogrodach działkowych skłania nas do głębokich przemyśleń. 
Ustawa przyjęta przez parlament i podpisana przez Prezydenta RP kolejny raz 
okazała się bublem prawnym. 
Dzisiaj niemal każda opcja polityczna głosi, że ma w zanadrzu projekt nowej ustawy 
dotyczącej ogrodów działkowych. Doświadczenie nakazuje nam nie wierzyć nikomu. 
W związku z tym bierzemy swoje sprawy w swoje ręce. 
Dowodem jest wniesienie w dniu 12 października 2012r do Marszałka Sejmu, 
zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Projekt ustawy przyjęty w dniu 6 października 2012r przez X Nadzwyczajny 
Krajowy Zjazd Delegatów PZD przygotowany w sposób demokratyczny, daje 
wolność zrzeszania się, umożliwia ogrodom wyodrębnienie się i funkcjonowanie w 
innych strukturach w ramach przepisów Konstytucji RP i Ustawy o stowarzyszeniach. 

Zarząd ROD po zapoznaniu się z projektem opracowanym w gronie 
działkowców przez Krajową Radę PZD stwierdza, że projekt spełnia 
oczekiwania naszych działkowców oraz uwzględnia wymogi postawione przez 
Trybunał Konstytucyjny z dnia 11 lipca 2012r. Chroni także prawa działkowców 
i zabezpiecza ich majątek. 

W pełni popieramy założenia projektu, który zakłada: 

- zwolnienia działkowców z podatków 
- odszkodowania za majątek w przypadku likwidacji 
- odrębną własność naniesień i nasadzeń 
- bezterminowe prawo korzystania z działki 
- możliwość dziedziczenia i przekazywania działki osobom bliskim 

Przekształcenie się PZD w Stowarzyszenie Ogrodowe wraz z jednostkami 
terenowymi zapewnia ogrodom stabilizację, poczucie bezpieczeństwa i dalszy 
rozwój. Ogrody na zasadzie dobrowolności będą zrzeszone w ogólnopolskiej 
strukturze. 



Wyrażamy głęboką nadzieję, że projekt zgłoszony przez Komitet 
Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej zyska przychylność Państwa 
parlamentarzystów - reprezentantów wszystkich obywateli. 

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych jest niezrozumiałe i traktowane 
przez naszych działkowców, jako decyzja nieprzychylna związkowemu projektowi 
ustawy. Równoważne sformułowania prawne dotyczące spraw finansowych zawarte 
w projekcie ustawy działkowej Solidarnej Polski nie zostały zakwestionowane przez 
Panią Marszałek. Takie działanie wskazuje, że ma Pani jakieś uprzedzenia do nas 
działkowców. 

Dlatego zwracamy się do Pani Marszałek o jednakowe traktowanie wszystkich 
obywateli oraz o wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu 
Komitetu, co umożliwi nam podjecie dalszych czynności obywatelskiej inicjatywy 
ustawodawczej i w konsekwencji niezwłoczne skierowanie związkowego projektu na 
ścieżkę legislacyjną. 

Otrzymują: 
1. Pani Ewa Kopacz - Marszałek Sejmu RP 

Do wiadomości: 
1. Pan Eugeniusz Kondracki - Prezes PZD 
2• Pan Janusz Moszkowski - Prezes OZ PZD Wrocław 

Za Zarząd Ogrodu 

S E K R E T A R Z 


