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Polski Zwiq4ek Dzialkowc6w po wyroku Trybunalu Konsqrtucyjnego RP

z I I lipca 2012 r. przeszedl jeden z trudniejszych 
. 
okres6w walki o zachowanie

ogrooori, dzialkowych i ponad wiekowej tradycj i ogrodnicrwa dzialkowego w naszym

kraju.
W terminie 18 miesigcy, poprzoz niemal dramaty czne z.'vtoly ' udalo sig

uchwali6nowqustawQorodzinrrychclgrodachdzialkowychz13grudnia2013r.'kt6ra
w calogci zabizpieczyta pra.ra ponad-miliona uZltkownik6w dzialek a ogrody przed

widmem ich szYbkiej lik*'idacji.
Nowe iegulacj" .*gi ustawowej to takze koniecznosi dostosowania

dotychczasowych- przipis6w 
-statutowych 

Zwiqzku do. nowych regulacji prawnych'

..[* -p"*ni"nia jak-najlepszych warunk6w dla codziennej dziaialnoici wszystkich

jednostek organizacYj nYch PZD'
Z nigtq wyieinienia postanowiefr art' 68 ustawy o ROD' og6lnopolskie

stowarzyszenie- og.odo*" przygotowalo projekt .nowego 
Statutu' przekazuj4c go

do konsultacj i na wszystkich szczeblach organizacyjnych'

W ich wyniku rozpatrzono setki zgloszonych sugestii i poprawek ze strony

dzialkowc6w, Zatzqdow ROD, poszczeg6lnych komisji ogodowych' czy wreszcie

struktur okrggowYch-
Wynitliem tychze prac bylo przyjqcie. i-uchwalenie w dniu 23 pu2dziemka

2014 r. przez Na&wyczalny Krajowy Qazd Del.egat|w nowego Statutu Zwiqzku'

dopelniaj4c tym samym nalozony ustaw4 obowiazek'
' Tak u"h*alony Statut priedlozony zostai w S4dzie Rejonowym w Warszawie'

celem jego rejestracji.
fyOawae by sig moglo, i2 proces ten nabietze jedynie charakteru technicznego'

z uwagina dokonane wczeiniej powszechne konsultacje nad tekstem projektu' niemal

j"Log"fosn" jego uchwaleniJ ze strony samych delegat 6w ' czy wreszcie brak

j*l.hkot*i"[ u*ug ," strony organu nadzoru po^dczas calego' blisko rocmego' trybu

prac od chwili wej$cia w zycie nowej ustawy o ROD'

Jak pokazala przyszloS6, rado d okazala sig przedwczesna' ' '

W dniu 28 listopada 2014 r. Ptezydent m' st' Warszawy wni6sl do Sqdu

Rejeshowego katalog uwag, co do tresci statutu ?ZD' oczywiScie takiej kompetencj i

nikt organowi nadzoru nie odbiera. Nie spos6b jednak z uwagi na proponowane

zmiany"pozostad obojqtnym, tym bardziej, 2e czpst z nich skutecznie burzylaby'

; ;ra"; paralizowala firnkcjonowanie calej organizacji' Najwazniejszym jednak

t tfilj"utt i podniesionych w irzedmiotowyrn pismie Prezrydent m' st' Warszawy jest

zarzvt, codo uchwalenia Statutu i chwilijego obowi4?1'rvania - wej6cia w 2ycie'

Tapisyart.65ust.2otaz^ft.68ust.lustawyoRoDsqnaszymzdaniernwpelni
jasne i nie budz4 w4tpliwoSci interpretacyjnych odpowiednio, co do chwili wej6cia
"*iry"i"nowych-rozwi4Tafrstatutowych,jakitrybu,wjakimoweprzepisymogq

zosta6 uchwalone.
Powylsze wyst4pienie organu nadzoru winno jednak zostai polqczone

z dalszymi krot<ami, jatie 6w organ podejmuje, a mianowicie kierowanymi pismami

z l8 marca oraz 2 kwietnia bieZ4cego roku.



Nie czekaj4c w Zaden spos6b na zakorlczenie s4dowej procedury rejestracji

zmian Statutu ?ZD, Prezydent Warszawy wymusza wrQcz na Zwiqzku odstqrienie

od dofychczasowego stanowiska w procesie rejestracji i podjpcie radykalnych dzialah,

kt6re finalnie doprowadzilyby do parali2u organizacj i - kwestionowanie podsta*

prawnych i zasadnoSci ustalania i uiszczania oplat ogrodolvych w ROD, czy zasad

zarz4dzania ogrodem w strukturach okrpgowych oraz krajowych.
Do powyZszego dochodzi fakt, iz kierowane kroki nadzorcze stosowane s4

w swoistym ,,pakiecie" w sytuacji, kiedy ustawa takiej mo2liwo5ci organowi

nadzorczemu nie daje.
Jest nam szalenie trudno zrozumiei, dlaczego w odniesieniu do naszego

stowarzyszenia podejmuje sig dzialania inne ni2 wobec analogicmych form spolecmej

aktywnoSci.
Mamy wra:Zenie, 2e najwiqksze stowarzyszenie w naszym kraju musi podlegad

najwiqkszym naciskom, kt6rych zapewne by nie bylo, gdyby nie fakt Scislego

powiq,zania ogrodnictwa dzialkowego z tak cennymi dziS gruntami.

Argument ten nie wymaga 2adnego szczeg6lnego potwierdzenia

- dowod6w na jego poparcie w ostatnich latach bylo az nadto. To co jednak

najbardziej niepokoi to fakt, iz kolejne ,,potwierdzenia" sq i dziS obecne.

Jako doskonaiy przyklad niechaj posfuiy sytuacja ogrod6w dzialkowych

w stolicy i dziesi4tek zainicjowanych przez tanlteiszy Urzqd Miasta postqpowan

s4dowych w zakresie wydania nieruchomodci ogrodowych.

Organ nadzoru poprzez fakt bycia stron4 tychze post€powaf, nie mo2e naszym

zdaniem w spos6b w pelni obiektywny i bezstronny pehid funkcji nadzorczych

nadPZD.
Calo6ci problem6w dopelnia tak2e dzialalno$d stowarzyszenia ,,Dekretowiec",

kt6re nie widzi ogrod6w dzialkowych w krajobrazie stolicy.
W tak trudnym otoczeniu cigZko jest skutecmie przeciwstawiad siq wszelkim

pr6bom i zakusom, co do grunt6w, o wartoSci kt6rych nie trzeba nikogo przekonywai.

Mamy jednak nadziejp, Ze nadejd4 dla polskich ogrod6w dzialkowych czasy,

w kt6rych kwestia walki o ich zachowanie nie bEdzie fundamentaln4 i &ialkowcy
bgdq mogli z-uyczalnie odetchn46 na swoich niezagro2onych &ialkach.

Aby jednak na.sza nadzieia mogla siE zi6cii, konieczne jest wsparcie ze strony

wladcicieli teren6w ROD, a wipc wladz samorz4dowych i Skarbu Panstwa, a calofci

dopelnii musi jasne stanowisko wladz centralnych i Srodowisk politycznych.

Jedynie w sytuacji, kiedy ogrody dzialkowe postrzegane bpdq przez pryzmat

swojej funkcji dla spoleczehstwa i Srodowiska naturalnego, bEdzie moZliwe ich
zachowanie dla przysztych pokolen.

Przewodnicz4cy
Komisii Uchwal i Wniosk6w

Przewodniczqcy Zjazdu

Seketarz Ziazdu

/, irrei C...r-..,

,,rl '1,"

i 
.j o$eg.,ouY i: I

i ., z;.nzAc -l

'./
'\{ii"lir:::''

fuu,r**.


