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członków Zespołu Wspierającego 

" > Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 
Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 

z dnia 30 października 2012 roku 
do Marszałek Sejmu w sprawie wydania postanowienia o przyjęciu 

zawiadomienia o utworzeniu Komitetu. 

Szanowna Pani Marszałek, 

Członkowie Zespołu Wspierającego Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 
Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych pragną wyrazić 
zaskoczenie faktem wezwania do uzupełnienia zawiadomienia o utworzeniu 
Komitetu. 
Braki formalne wskazane w piśmie skierowanym do pełnomocnika Komitetu 
odbieramy jako przysłowiowe rzucanie kłód pod nogi i hamowanie procesu 
legislacyjnego inicjatywy obywatelskiej. 
Bulwersuje nas to tym bardziej, że jak wynika z informacji zamieszczonych na 
stronach Sejmu, wobec złożonego projektu poselskiego zastosowano nie tak 
surowe i bezwzględne kryteria. 
Rzekome niedociągnięcia dotyczące braku skutków finansowych związkowego 
projektu ustawy zostały przez Panią Marszałek bardzo mocno podkreślone 
podczas gdy identyczne zapisy w projekcie poselskim nie spotkały siy 
z uwagami. 
Zadajemy więc pytanie czy to dalszy ciąg uprzedzeń wobec Polskiego Związku 
Działkowców ? Czy podobnie jak przed wydaniem wyroku przez Trybunał 
Konstytucyjny tworzy się podział na lepszych i gorszych ? Czy w taki sposób 
buduje się społeczeństwo obywatelskie i zdobywa się jego zaufanie ? 
Użyte w uzasadnieniu projektu stwierdzenie, że nie spowoduje on dla budżetu 
państwa i jednostek samorządu terytorialnego negatywnych skutków 
finansowych w pełni odpowiada prawdzie. 
Projekt złożony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zakłada bowiem 
ewolucyjne i płynne przejście do nowej formy organizacyjnej rucb" 
ogrodnictwa działkowego. W zakresie spraw finansowych nie zawiera 
rozwiązań, które byłyby inne od obowiązujących w dotychczasowej ustawie, nie 
tworzy nowych obowiązków po stronie właścicieli gruntów. Dlatego domaganie 
się informacji o następstwach finansowych projektu jest bezzasadne. 



Uważamy, ponadto że określenie konsekwencji finansowych zdarzeń przyszłych 
i niepewnych, bo uzależnionych od decyzji właścicieli gruntów jak 
np. wysokość dotacji czy decyzja o odpłatnym bądź nieodpłatnym korzystaniu 
z nieruchomości nie jest możliwe. 

Szanowna Pani Marszałek, 
Liczymy, że odpowiedź, której udzielił Komitet Inicjatywy Ustawodawczej jest 
satysfakcjonująca i tym samym możliwe będzie szybkie wydanie stosownego 
postanowienia i podjęcie kolejnych działań związanych z obywatelską 
inicjatywą ustawodawczą. 

W załączeniu podpisy uczestników narady. 


