
STANOWISKO DETEGATOW

uczestniczqcych na X OkrQgowym Zjeidzie Delegat6w PZD w Legnicy

dnia 12 c2erwca 2015 r.

w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach dziafkowych z dnia 13 grudnia 2013 r.

Polski spoleczny ruch ogrod6w dzialkowych ma autorytet, wlaSciwq rangq spolecznq w516d obywateli

Rzeczypospolitej Polskiej, ale r6wniei na niwie miedzynarodowej. Dzialacze w catej organizacjl oraz

reprezentujEcy rodzinne ogrody dziafkowe z okrqgu legnickiego majq ponadprzeciqtn4 osobowo6d,

by w spos6b tak wrailiwy przyczyniad siq do samorealizacji i lepszej sa moorganizacji, nawzajem siq

wspomagajEc, umacniajac funkcjq slu2ebno-uslugowA. Z powierzonego mandatu zaufania jako w

pierwszej kolejnoSci sami bqdqc dzialkowcami pracujQ na rzecz drugich, pelniqc funkcjq w strukturach

Zwiazku, bezplatnie ihonorowo nie oglqdajqc siq na osobiste korzy6ci.

Dlatego, z punktu widzenia spolecznego i z upowa2nienia dzialkowc6w oczekujemy z

niecierpllwo6ciE, ie nasza spoleczna, masowa organizacja nie bqdzie dzi6 iw kolejnych latach

traktowana przez rzqdzqcych instrumentalnie oraz jako zaplecze polityczne jakiejkolwiek partii.

Nie pozwolimy na masowe wywfaszczenia irugowania rodzinnych ogrod6w dziafkowych z polskiego

pejza2u. Polska jako kraj budujqcej siq demokracji musi zagwarantowai wszystkim r6wno6i oraz

jednakowe prawa dla funkcjonowania spolecznych organizacji, ale niepowstajacych kosztem dorobku

innvch.

Mocno i stanowczo m6wimy, 2e nie jesteimy tworem niekonsq ucyjnym, 2e nie jestesmy powolani

dla siebie, slu2ymy i pomagamy tym, kt6rzy amatorsko zajmujQ siq ogrodnictwem, dzielq siq owocami

swojej pracy w doslownym tego sfowa znaczeniu.

Przeciwstawiamy slQ bezwzglqdnemu nakazowi zwrotu grunt6w, co szykuje nam Prezydent miasta

stofecznego Warszawy sprawujAca nadz6r nad PZD.

Mamy ustawQ o rodzinnych ogrodach dzialkowych, kt6ra w pelnijest ulo2ona konstytucyjnie. Nikomu

dzialkowcy i ustawa nie szkodzi i nie odbiera uprawniei do stanowienia r6wnie2 prawa miejscowego

w zakresie rozwoju miast, o co najczQ6ciej jeste5my oskar2ani, 2e hamujemy rozw6j miast w tym

budownictwo. Wszystkie interesy trzeba pogodzii pod jednym warunkiem, ie zainteresowane strony
po prostu usiadQ do stolu ibeda rozmawiad, przedstawiajEc mqdre irozsqdne argumenty. Cieszymy

siq jak nasze miasta piqkniejq, ale nie kosztem i za wszelkq cenq likwidujqc ogrody.

Dzialacze naszego ZwiQzku sq ludimi kompromisu, otwarci na merytorycznq dyskusjq idialog w
procesie rozwoju miast, zastosowujqc procedurq likwidacyjnE wynikajacE z ustawy o rodzinnych

ogrodach dziafkowych. Nie bqdziemy godzi6 siq na usuwanie ogrod6w pod ka2dym pretekstem,

stawiajEc ZwiEzek przed faktem dokonanym. Uregulowane zagadnienia zawarte w ustawie to przede

wszystkim wzmocnienie pozycji prawnej indywidualnego dzialkowca. BroniEc ustawq to nasz

obowiqzek, ale przede wszystkim musimy zapewnii dzialkowcdw, ie nigdy nie bqdzie zagro20ny ich

pobyt, praca iwypoczynek na dzialce ich egzystencja w tym ochrona majqtku - wlasno6i.

Wyartykulowana pozytywna rola ogrod6w w urbanistyce i ekosystemie miast i gmin przesEdzila, 2e w
ustawie nadano im status teren6w zielonych oraz objqte zostaty szczeg6lnq ochronq przewidzianq w



przepisach o ochronie grunt6w rolnych i le5nych, a tak2e w przepisach o ochronie przyrody iochronie

srodowiska. Same mechanizmy prawne zapisane w ustawie o r.o.d. bez powszechnej ich akceptacji

przez dzialkowc6w, struktur Zwiqzku oraz dziafaczy iokazanie szacunku dla wlasnego dorobku

spolecznego, mo2e spowodowai,2e chwilowo odlo2one do szuflady kolejne projekty ustawy w

nowym Sejmie mogq uzyskai wiqkszoiciowe poparcie i mogE wyeliminowai z obiegu prawnego

naszq obywatelska ustawe, na kt6rE czekaliSmy.

My Delegaci, uczestniczacy w X Okrqgowym Zjeidzie oSwiadczamy, 2e nie pozwolimy na kolejne

eksperymenty prawne, kt6re zmierzajq do przeksztalcenla ogrod6w w obiekty kubaturowe, by latwiej
prowadzii swobodny obr6t ziemiq. Pani Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionuje art. 36, kt6ry

okreSla kryteria dla uzyskania prawa do grunt6w przez PZD jako prawa rzeczowego.

Nie godzimy siq na naprawianie krzywd innym, na wzbogacanie bogatych, wyrzqdzajqc krzywdQ

dzialkowcom. Wprowadzone pojqcie,,rodzinne ogrody dzialkowe" trafnie oddaje ich charakter i

fu n kcje.

Dlatego jak jedna rodzina, bgdziemy stai murem w obronie ustawy. Nazwa i tytul ustawy sq zgodne z

nazewnictwem stosowanym w europejskiej organizacji, kt6rej jeste6my czlonkiem a zrzesza ona

prawie wszystkie rodzinne ogrody dzialkowe w Krajach Unii Europejskiej.

Apelujemy do najwy2szych wladz Rzeczypospolitej Polskiej, administracji isamorzqd6w

terytorialnych, nie odbierajcie nam dzialkowcom prawa do samodzielnoici, do decydowania o tym,

co nam sluiy, a co nam przeszkadza w codziennej spolecznej pracy oraz w uprawie i uiytkowaniu

dzialki.

Przez 20 lat udowadniamy, 2e Polski Zwiazek Dziafkowc6w jest potrzebny w naszej ojczyinie, tak jak

ogrody w krajach europejskich. Dlaczego polityka g6ruje nad aspektem 2ycia spolecznego i

rodzinnego w naszych ogrodach?

Prosimy, pozostawcie naszq organizacjQ w spokoju. Mamy doii straszenia oraz ciEglego wzniecanla

niepokoj6w. Niech rozsqdek i szacunek dla drugiego czlowieka oraz wsluchiwanie siQ w glosy

spoleczedstwa stanowiq podstawowe kryteria przed podejmowaniem decyzji w stanowieniu prawa w

tym dla obywateli, kt6rzy sa dzialkowcami oraz czlonkami Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w z wfasnej a

nieprzymuszonej woli. Niech obowiqzujqca ustawa z 13 grudnia 2OI3 r. o rodzinnych ogrodach

dzialkowych slu2y obecnym dzialkowcom oraz nastqpnym pokoleniom. Nie zamierzamy siq poddad,

bo jesteSmy nie tylko spadkobiercami ponad wiekowej tradycji, ale jej depozytariuszami.

Tym, kt6rzy tworzyli nasza ustawq bardzo dziqkujemy iwierzymy,2e razem z nami obronia jE, tym,

kt6rzy respektuja iszanuja nasze prawa oraz obowiqzki z niej wynikajEce r6wniei dziqkujemy, a tym,

kt6rzy nie chcq pomagai iwspierai dzialkowc6w, uprzejmie prosimy - nie przeszkadzajcie ! BQdziemy

bardzo wdziqczni.

OSwiadczamy, ie na glosy dziafkowc6w w najbli2szych wyborach parlamentarnych mogq liczyt

wyfqcznie ci kandydaci, kt6rym jest bliska idea ogrodnictwa dzialkowego iwspierajE nas w

dzialaniach. Nasze glosy wrzucone do urn wyborczych potwierdzE sprawiedliwy werdykt. Wolno6c

zrzeszania to nie przywilej to gwarancje konstytucyjne. To sami dzialkowcy zweryfikowali w
wiqkszoSci swojq przynale2no6i do PZD. Taka jest rzeczywisto6i i trudno jest pogodzii sie z niq elitom
politycznym.



Mamy nadziejq iwiarq, ie,,czarne chmury" nad ogrodami zniknq. Podq2ajmy razem tE samq drogq,

szanujmy wlasne osiEgniecia. obroniliSmy altany, obronimy ziemiq, na kt6rej sE zlokalizowane ogrody

i urzqdzone dziafki.

Stanowisko kierujemy do Marszalka Sejmu RP, Marszalka Senatu RP, Premiera RzEdu, Pierwszego

Prezesa Sqdu Najwy2szego, Rzecznika Praw Obywatelskich.

Delegaci oraz zaproszeni go6cie uczestniczEcy w X Okrqgowym zjeidzie Delegat6w PzD w

Legnicy

Legnica 12 czerwca 2015 r.


