
APEL 

uczestników szkolenia kandydatów na działkowców 
z dnia 5 listopada 2012 roku 

do Marszałek Sejmu w sprawie wydania postanowienia o przyjęciu 
zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu 

Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Jesteśmy uczestnikami rozpoczynającego się dziś szkolenia kandydatów na 
działkowców. Mimo niekorzystnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
kwestionującego dotychczasowe przepisy zdecydowaliśmy się nabyć działki 
w rodzinnych ogrodach działkowych. Byliśmy przekonani, że ustawodawca 
w nakreślonym terminie 18 miesięcy zrobi wszystko, aby nie wygasła 
obowiązująca ustawa i nowa została uchwalona. 
Wnikliwie i szczegółowo zapoznaliśmy się z projektem obywatelskim ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych. W naszej opinii odpowiada on na wszelkie 
zastrzeżenia zgłaszane przez Trybunał Konstytucyjny wobec ustawy o ROD jak 
również gwarantuje zachowanie praw nabytych przez działkowców w oparciu 
o dotychczasową ustawę oraz zakłada łagodne, płynne przejście do nowej formy 
organizacyjnej ruchu ogrodnictwa działkowego. 
Tymczasem już na wstępie przy założeniu komitetu inicjatywy ustawodawczej 
działkowcy są dyskryminowani i rzucane są im kłody pod nogi. Pani Marszałek 
wezwała Komitet do uzupełnienia braków formalnych dotyczących skutków 
finansowych jakie może spowodować wejście w życie nowej ustawy o ROD. 
Naszym zdaniem działanie takie to nic innego jak celowe hamowanie procesu 
legislacyjnego inicjatywy obywatelskiej, deprecjonowanie znaczenia projektu 
przygotowanego przez Związek. Projekt nie przewiduje rozwiązań innych niż te 
które już obowiązują od wielu lat, a proponowane zapisy są jedynie ich 
kontynuacją tj. zwolnienia podatkowe, dotacje, wypłata odszkodowań w razie 
likwidacji ROD - dlatego domaganie się określenia skutków jest odbierane 
przez nas jako działanie stawiające Polski Związek Działkowców w złym 
świetle. 



Szanowna Pani Marszałek, 

składając podpisy pod tym apelem wyrażamy swoje zaskoczenie faktem 
wezwania Komitetu do uzupełnienia braków. Popieramy jego odpowiedź 
w przedmiotowej sprawie i liczymy, że umożliwi ona wydanie przez Panią 
Marszałek postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu 
Inicjatywy Ustawodawczej. Na tą decyzję nie tylko my czekamy ale i inni 
działkowcy również. Chcemy jak najszybciej składać podpisy pod projektem 
obywatelskim ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, tak aby trafił on jak 
najszybciej pod obrady Sejmu. 

W załączeniu lista z podpisami. 


