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Prerydium Krajowej Rady PolskiegoZwipzku Dzialkowc6w
do RzecznikaPraw Obywatelskichdr Adama Bodnara
SzanownyPunie Rzeczniku!
W nawi4zaniu do doniesieri prasowych oraz zamieszczonychw internecie
dokument6wdotyczqcychPariskichwystqpiehdo Ministra Infrastrukturyi Budownictwa
oraz Minister Rodziny,Pracy i Polityki Spolecznej,w kt6rych odnosisig Pan do regulacji
prawnych dotyczqcychzamieszkiwaniai samowolibudowlanychna Jerenachrodzinnych
ogrod6w dzialkowych, w imieniu Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w pragniemy
zaprotestowa6przeciwko sposobowi dziaNaniaprzyjgtemu w tej sprawie przez Pana
jak i pogl4domprezentowanym
Rzecznika,
w przywolanychwyst4pieniach.
Szanowny Panie Rzeczniku!
Jakkolwiek sprawujePan ten zaszczytnyUrzqd od stosunkowokr6tkiego okresu,to
zasadnymjest zaNohenie,
iz w przypadkuRPO wystgpujezasadaci4gto5cifunkcjonowania
jest przyjgcie,iz podejmuj4c
organu.W konsekwencjiuwazamy,2e w pelni uzasadnione
povtyhszedzialania,bgd4cew istociepr6b4zainicjowaniadyskusjina temat zmianw prawie
dotyczqcymrodzinnychogrod6wdzialkowych,byl Pan Swiadomo
2e obowi4zuj4caobecnie
jest jednym z niewielu
ustawaz dnia 13 grudnia2013r.o rodzinnychogrodachdzialkovvych
akl6w prawnych uchwalonych przez Sejm RP w wyniku inicjatywy ustawodawczej
obywateli. Co watne, zawarte w niej ronviqzania cieszq siQ olbrzymim poparciem
spolecznym.Najlepszym dowodem byla rekordowa liczba, przeszlo 920 000 podpis6w
obywateli zlohonych do Sejmu wraz projektem ustawy, jak r6wniez p62niejsze
zaanguhowanie
sig setek tysigcy os6b w proces budowaniapoparcia dla ustawy, czego
wyrazembyl m.in. ich udzialw demonstracjach
i pikietach,akcjachpisanialist6w i petycji
orazbezpodrednichspotkaniachzparlamentarzystami.
Pr4nvofujemy tg okolicznoS6,poniewaz vwuZamy za co najmniej dyskusyjn4
jest w dziaNania
sytuacjg,w kt6rej autoryteturzgduRPO angaZowany
skierowaneprzeciwko
ustawieprzyjgtejdzigki inicjatywieobywatelskiej.Co wigcejo uwuhamy,ze okolicznoSci,w

jakich doszlo do podjgcia tych inicjafyw, w pelni uzasadniaj4stwierdzenienaruszenia
standard6w,jakich mo?l.taoczekiwa6wlaSnieod RPO. Nie spos6bbowiem uzna6, aby
inicjowanie dziatanwymierzonych w rorwiqzania prawne przyjEtedzigki zaanguhowaniu
szerokiejgrupy obywateli,bez wcze5niejszego
doglgbnegozbadaniazjawiska,a zwlaszcza,
bez konsultacjiz ich Srodowiskiem,dawalo sig pogodzif z ideq urzgduRPO. Wydaje sig
uzasadnionymoczekiwanie,iZ osobapiastuj4cafunkcjg RPO bgdzie ostatniq,po kt6rej
mohnasig spodziewa6prezentowania
wobecobywatelipostawy,kt6ra w istociesprowadza
sig do zasady:,,Wadza lepiej wie co jest dla was dobre, wigc Wladzanie musi sluchat
waszychopinii".
SzanownyPanie Doktorze!
TreS6podpisanychprzez Pana wyst4pieri skierowanychdo w/w ministr6w, daje
podstawyby sqdzi(' 2e przyjqt Pan wyj4tkowo jednostronnypunkt widzenia na kwestig
zanieszkiwaniai samowolibudowlanychw ROD. Jednoczesnie,
dane przytoczonew tych
pismach zdajq sig sugerowaf, i2 wyrabiat Pan sobie opinig opieraj4csig o calkowicie
niereprezentatywneinformacje. Co wigcej, uzasadnionew4tpliwoSci budzq r6wnieZ
interpretacjeprawne Lehqceu podstawformulowanychprzez Panawniosk6w. Jakoprzyktad
wystarczy wskazad chociuhby fakt calkowitego pominigcia w tych wywodach
fundamentalnejdla ochrony praw dzialkowca okolicznoSci,a mianowicie ustawowej
gwarancji, 2e wszelkiedziataniapodejmowanewobecniegoprzezstowarzyszenieogrodowe
(w tym PZD), podlegaj4kontroli sEdowej.Zaskakujqces? takhekonstrukcje,w kt6rych
powofuj4c sig na rzekomq nadmiern4ingerencjgustawodawcyw prawo wlasnoScido
naniesieribgd4cychsamowol4budowlan4w ROD, abstrahujePanod faktu, i2 Zadenprzepis
prawa nie przewiduje, aby osoby dzialaj1cew warunkachsamowoli budowlanejmogly
oczekiwa6,ze usunigcieskutk6w naruszeniaprawa (rozbi6rkaobiekilu)nastgpowalma za
odszkodowaniem.Odnosz4csig do kwestii zaspokajaniapotrzeb mieszkaniowychos6b
bezdomnych poprzez zamieszkiwaniew ROD, calkowicie pomija Pan zagadnienie
- chociazbynieadekwatnoS6
bezpieczeristwa
infrastruktury,czy nierzadkobrak moZliwoSci
dotarcia sluzb ratunkowych do altan
nie m6wi4c juz o naruszaniu praw os6b
korzystaj4cychz dzialek w spos6b zgodny z ustaw1. Z kolei stosuj4cuog6lnienia i
jak historierodzin z dzie6mi,czy os6b
posfuguj4csig przykladaminajbardziejjaskrawymi,
niepelnosprawnych,
tworzy Pan fatszywy obrazzjawiska,korzystaj4cz metod,kt6re by6
mohe sQ dopuszczalnew praktyce tabloid6w, ale raczel w4tpliwe w przypadku
konstytucyjnegoorganuPanstwa.
SzanownyPanie Rzeczniku!
To jedynie nalwuiniejszez uwag,jakie czujemysig zobowiqzanizglosi(,pod adresem
wyst4pief sygnowanychPariskimpodpisem,o kt6rychniestetymofunawielepowiedziel, ale
na pewnonie to, i2 opierujqsig o kompletn4wiedzgo relacjachi problemachwystgpuj4cych
jest
w ogrodachdzialkolvych.Z ubolewaniemstwierdzamy,2e sfiacja ta spowodowana
jakichkolwiek konsultacjiz szersrymspektrumspoleczno6ci,
zaniechaniem
kt6regoproblem

dotyczy.Cho6 mamy nadziejg,2ejest to efektemjedynie dobrychintencji PanaDoktora,
kt6ry slysz4calarmuj4ce- ale i niestetyniezby rzetelne- doniesieniaz Poznania,podj4l
decyzjgo zaangailowaniu
sigw problem,pragniemypodkreSli6,i?wSrodowiskuogrodowym
jest ona odbieranabardzonegatywnie.Dlategopragniemymw6ci6Parisk4uwaggna fakt, i2
doSwiadczenia
Swiadomofil,2e gdyby nie
dziatkowc6wz ostatnichkilku lat, a ztxftaszcza
inicjatywa ustawodawczaobywateli podjgta przy istotnym udziale Polskiego Zwiqzku
Dzialkowc6w, wigkszo5d ogrod6w zostalaby pozbawiona ochrony prawnej, uczulily
dzialkowc6wna pr6by ingerowaniaprzezv,iladzew ich sytuacjgprawnq.Co wigcej,wbrew
pr6bom skl6cenia naszego Srodowiska,gros dzialkowc6w opowiedzialo sig za jego
integracj4.W demokratycznychglosowaniachprzytlaczaj4cawigkszofil z nich poparla
propozycjgpozostaniaROD w strukturachPzD,co nalezypostrzegad
nie tylko jako przejaw
docenieniaroli, jak4 PZD odegral w dzialaniachna rzeez zachowaniapraw rodzrn
dziatrkowc6wo
ale r6wnie2jako potwierdzeniemandatudo wystgpowanianaszejorganizacji
w imieniujej cztronk6w.
DlategoteL, przesytEqcna Panargceniniejszylist, apelujemyo to, aby podejmuj4c
inicjatywy dotycz4ceogrod6w dziatkowychw przyszloSci,zechciaN
Pantraktowal,PZD jako
partneraspolecznegoi nie pomijal mozliwoScizasiggnigciaopinii naszejorganizacji.Jest
faktem niezaprzeczalnym,
2e PZD posiadapelne prawo do prezentowaniastanowiskaw
imieniu przeszlomiliona obywateli,dobrowolniezrzeszonych
w naszej organizacji.Nasze
wyst4pieniepodyktowanejest przeSwiadczeniem,
ze postulat oparcia dzialafi organ6w
wladry publicznejo konsultacjei dialog spoleczny,nie powinien by6 pustym haslem,ale
realnym instrumentem wykorzystywanym przez kuhdy organ wladzy publicznej, & w
przypadkuRzecznikaPraw Obywatelskich,wrgcz stanowi6jego fi.indamentalnqzasadg.
Wierzqc, ze wypelniaj4c sw6j mandatw przyszloSci,Pan r6wniez bgdzie realizowaltg
zasadE,zalqczamyl;lu1razyszacunku,zachgcaj1cr6wnoczeSniedo wsp6lnych dzia\afiw
przyszloSci.
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