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Standwisko

Detegat6w D( OkrqSowego Zltzdru PZ'I) w Elblqgu

W sprawie:

Delegaci Okrpgowego Ziazdtt PZD w Elblqgu wytazaiq swoje ogromnc

niezadowolenie i niopok6j z fakhr' 2e I Ptezcs S4du Najwyzszego w w

dokumenciE zatyndowanym "uwagi 
o stwierdzonych nieprawidlowoSciach i

lukaeh w prawie,, skrerowanym do Trybunatu Konstyhrcyjn.go uanal, ze wyrok

Trybunnlu Konstytucyjnego z ll lipca 2Ol2 rolar stwierdzaj4cy

niekonstytucyjno$d 24 artykul6w w usta"vy z dnia 8 lipca 2005 r o ROD zostal

wykonany nieprawidlowo' Gl6wnym zastze2l:niem jest to' 2e nowa u$awa

dz.ralkowa utrzymala istnienie WD' r<tlry jest dysponentem tysiQcy hektar6w

niezwykle cennych grunt6w i przeksaalcila go w Stowarryszenie Ogrodowe'

Trz*ba z calq mocq podkredlid' 2e istnienie PZD samo w sobie nie zostalo

zakwcstionow wie prz'ezTK' 7-enady ROD realizujqc dyspozrycje art' 69 ust I

ustawy z diia 13,12'2013 r w ciqgu 12 miesigcy od dnia wejSoia w tycie ustawy

odbyli ustawowc zebrania dzialkowo6w w cclu przeprowa&enia glosowania w

sprawie wyboru stowarzyszcnia ogrodowogo' kt6re bg&ie prowadzilo ogn6d

dzialkowy. W wyniku tych dzialafi 95 %o dzialkowc6w zdecydowalo o

pozostaniu w og6lnopolskim stowarzryszeniu PZD pW frokwencji

przekraczaj4coj niezbqdnqw celu wyodrEbnierua siq' Dzialkowcy w tcn spos6b

dali sygnal, 2c wyb6r stowarzfszenia to jest ich suwerer[re i niezbywalne prawo

i nikt rrie mozr tu ingetowad ani musza6 ich do aniany stowarzyszcnia' Nie ma

2adnych w4tpliwoSci co do tego, zc nowa ustawa dzialkowa realiarje w pelni

wnioski wynikajqcc z orzsozerrlaTK i nie zamyka drogi do tworzenia nowych

stowarzlszef" o czyltl dobitnie 6wiadczy tre66 an 74 vst 2 i 4 usawy' Warto

z dnls 06 czern'ca 2015r
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tak e zMoci6 uwage na 8rt 49 ustawy ktory stanowi' ir dzialkowiec uirytkujqc

dzialkQ mo2c wystqpic z€ stowarzyszcnia i to nie moie powodowai

jakichkolwiek ujemnycb skutk6w w stosunku do niego' Dziatkowcy w 6wietle

ustawy w wielu prrypadkach mognkoreystad z drogt sqlowcj na podstawie art

34 ust 2, 37 ust I i 38 ust 3. Przeciwnicy PZD majqcy ten sam cel od lat

choieliby podzielic i rozczronkowa| pzD i najlepiej zeby powstalo tyle

stowarzlsz,eli ile jest ROD w kraju, w6wcza's bardzo tatwo rozprawid sip z

kazdym stowarzyszenicm i doprowadzid do likwidacji ogrod6w a grunty

prze:aacry't na cele komercyjne' PZD nieustajqpo od lat honi ogrod6w

dzialkowych i nabyte prawa &ialkowc6w przed zakusami elit' Delegaci

wyrazejq zdziwienie, 2e nowa urfiawa funlccjonuje zaledwie 16 miesigcy a ju2

glosi siq jej niekonstytucyjno5C, zcz'egowynika tcn wyj4tkolvy po6piech'?

Delegaci IX Okrqgowc go ZiazAuPZD w Elblqgu doloz4wszclkich starai' aby

nadal w petni realizowad zapisy ustav/y we wszystkich ROD skupionych w

okrqgu, aby unikn4d zarzut6w o nieprawidlowoSciach cry tudno6ciach z tym

zwiq.zanYch.


