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Szanowna Pani Marszałek! 

Ja jako jeden z 1-milionowej rodziny polskich działkowców 

zbulwersowany jestem wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 

b.r. w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP ustawy o ROD z 2005 

roku. Uważam, że wyrok jest społecznie szkodliwy. Usunął on z porządku 

prawnego gwarancje ustawowe zabezpieczające nabyte prawa działkowców, 

samodzielność i samorządność oraz posiadanie własnej organizacji. 

Z rozgoryczeniem i przykrością stwierdzam, że aspołecznym wyrokiem 

Trybunał pozbawił wszystkiego, co stworzyliśmy własną i związkową pracą. 

Uczestniczyłem w rozprawie w dniu 28.06. i na ogłoszeniu wyroku 

w dniu 11 lipca b.r. i jednoznacznie odczułem zbieżność rozstrzygnięć 

Trybunału z oczekiwaniami określonych grup interesów, których priorytetowym 

celem jest szybki dostęp do atrakcyjnych terenów będących w użytkowaniu 

związku. 

Takie rozstrzygnięcia godzą w ideę społeczeństwa obywatelskiego 

stanowiącego fundamenty demokracji, o którą z wielką determinacją 

walczyliśmy. 



Szanowna Pani Marszałek! 

Trybunał Konstytucyjny uznał, że wejście w życie wyroku z dniem 

ogłoszenia spowodowałoby powstanie znaczących luk prawnych 

w kontrolowanej ustawie. Z tej racji Trybunał zastosował tak zwaną „klauzulę 

odraczającą" - odraczając na okres 18 - miesięcy utratę mocy obowiązującej 

wszystkich uznanych za niekonstytucyjne przepisów ustawy uzasadniając 

koniecznością umożliwienia Sejmowi RP uchwalenia nowej ustawy. 

Z wielkim uznaniem przyjąłem podjęcie przez Krajową Radę naszego 

związku obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie opracowania 

projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Zdaję sobie sprawę, że 

przygotowanie obywatelskiego projektu ustawy wymaga podjęcia szeregu 

przedsięwzięć organizacyjnych wynikających z postanowień ustawy z dnia 

24.06.1999 roku o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. 

Między innymi: założenie komitetu inicjatywy ustawodawczej, opracowanie 

projektu ustawy oraz zawiadomienie Marszałka Sejmu o powstaniu komitetu. 

Według mojej wiedzy w dniu 25 października 2012 roku do Pani 

Marszałek wpłynęło zawiadomienie o powstaniu Komitetu wraz z projektem 

ustawy. A zatem wykorzystując wielki Pani autorytet i pozycję w państwie 

zwracam się z prośbą o możliwie szybkie wydanie postanowienia o przyjęciu 

zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu 

ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Umożliwi to komitetowi 

podjęcie dalszych wymaganych wyżej cytowaną ustawą czynności. 

Szanowna Pani Marszałek! 

Opracowany i doręczony Pani projekt ustawy o Rodzinnych Ogrodach 

Działkowych w mojej opinii jest nowatorski i budujący. Dostosował on 

unormowania dotyczące tworzenia i funkcjonowanie ogrodów działkowych do 



konstytucyjnych ram wynikających z zasad demokratycznego państwa 

prawnego. Mam tu na myśli zasadę równości, wolności zrzeszania się oraz 

zasadę ochrony własności. 

Projekt ustawy zabezpiecza zarówno interesy działkowców, przyszłość 

Rodzinnych Ogrodów Działkowych jak i uwzględnia treść wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z 11 lipca b.r.. 

Wreszcie projekt ustawy uzyskał po konsultacjach pełną akceptację 

całego środowiska działkowców. 

Wyrażam głęboką nadzieję, że Pani Marszałek w możliwie szybkim 

czasie usankcjonuje utworzenie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i po 

zrealizowaniu wszystkich procedur przez komitet nada projektowi ustawy 

szybką ścieżkę logistyczną za co w imieniu własnym i całej społeczności 

działkowców dziękuję. Liczę, iż dana mi będzie możliwość spokojnego 

użytkowania swojej działki w oparciu o uchwalony przez Sejm RP projekt 

ustawy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej o Rodzinnych Ogrodach 

Działkowych. 
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