
APEL
Okrggowego Zjazdu Lridzkiego Delegat6w Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w

z dnia 5 czerwca 201 5 roku

w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych

Ponad 100 letnia historia ruchu ogrodnictwa dzialkowego w Polsce to nie tylko
budowa i modemizacja ogrod6w dzialkowych. Od 1990 roku, tj. pocz4tku
przemian ustrojowych w naszym kraj u to tak2e za2arla walka o ustawowe
gwarancje dla praw dzialkowc6w, istnienia ogrod6w dzialkowych oraz
Polskiego Zwi7zku Dzi atkowcow.

Szczeg6lnie dobitnie uzmyslowily to nam, dzialkowcom ostatnie lata.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z 1l lipca 2012 roku, ktorym
zakwestionowano blisko polowg anykul6w ustawy z 2005 roku byl dla
wszystkich wielkim szokiem. Jednak przede wszystkim byt zagro2eniem dla
dalszego istnienia rodzinnych ogrod6w dzialkowych w Polsce.

Sytuacja w jakiej znale2li sig dzialkowcy i ogrody wymusila, aby to Polski
Zwiqzek Dzialkowc6w aktywnie wl4czyl sig w proces legislacyjny poprzc7.

przygotowanie projektu ustawy o ROD w trybie inicjatywy obywatelskiej.
SlusznoSi tej decyzji potwierdzila rreSi projekt6w posl6w Platfonny
Obywatelskiej i Solidamej Polski, kt6re trafily pod obrady Sejmu. Zaden z nich
nie zmierzal do realizacji wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, nie dawai cienia
nadziei na zachowanie praw dzialkowc6w, wrgcz odwrotnie zagra2al dalszemu
istn ien iu ogrodow.

Sukces inicjatywy obywatelskiej to przede wszystkim zebranie przeszlo 924 tys.
podpis6w poparcia. Dlatego te2 projekt obywatelski stal sig wiod4cym dla
ustawy przyjgtej prawie jednomySlnie w glosowaniu w dniu l3 grudnia 2013
roku.

Nowa ustawa to zasluga polskich dzialkowc6w kt6rzy razem podjgli skuteczne
dzialania w obronie swoich ogrod6w i dziatek rodzinnych. Wywalczona po
przeszlo rocznych pracach w Parlamencie ustawa uwzglgdnia wszystkie
zalecenia zawarte w wyroku 'Irybunalu Konstytucyj ne go z 11 lipca 2012 roku.
zabezpiecza dotychczasowe prawa nabyte przez dzialkowc6w i podkresla rolg
i znaczenie ka2dego u2ytkownika w procesie funkcjonowania ogrod6w. chroni
nas dzialkowc6w przed nieuzasadnion4 likwidaciq naszych dzialek w ogrodach.
wskazuje takie zadania dla wlasciciela gruntu wobec ogrod6w nie pozbawiaiqc



go prawa do likwidacji w sytuacji wynikajqcej z koniecznoSci realizacji celu

publicznego. Zagwarantowano w niej r6wnie2 moZliwo6i wyboru dzialkowcom
bycia lub nie czlonkiem stowarzyszenia prowadzEcego rodzinny ogrod bez

konsekwencj i utraty prawa do dzialki, a ponadto swobodg zrzeszania sig w inne

ni2 Polski Zwi4zek Dzialkowc6w stowarzyszenia ogrodowe.
[3ieg spraw pokazuje, 2e jednak nasze problemy nie skoriczyly sig z chwilE
zako{czenia procesu ustawodawczego.

W dalszym ci4gu ustawg atakuj4 Srodowiska ale i szacowne instytucje, kt6re nie

mogq pogodzii sig z faktem, i2 w wyniku przeprowadzonych we wszystkich

blisko 5 tys. ogrod6w dzialkowych w Polsce dzialkowcy zaledwie w 5 o/o

ogrodow, w okrggu l6dzkim na ponad 300 jest ich tylko 15,, skorzystali
z mo2liwoSci, jakie dala ustawa i wybrali wlasnq drogg, powoluj4c lokalne
stowarzyszenie kt6re bgdzie zarzqdzalo ich ogrodem. Przeszkadza im, 2e

w wigkszoSci ogrod6w dzialkowcy zdecydowali o pozostaniu w Polskim
Zwl7zku Dzialkowc6w, kt6ry ma do6wiadczenie ijest skuteczny w obronie
praw dzialkowc6w i ogrod6w, kt6ry zapewnia im ustabilizowane zarzqdzanie

oraz poczucie bezpieczeristwa. To Polski Zwi4zek Dzialkowc6w jest nadal sol4

w oku tego lobby kapitalowego, kt6re w gruntach zajmowanych przez ogrody

zwietrzylo Swietny interes.

Za najbardziej dotkliw4 i przykr4 inicjatywg Zjazd uznile stanowisko Rzecznika

Praw Obywatelskich, w kt6rym poddaje pod w4tpliwoSi zgodno6i ustawy

z Konstytucj4. Ze sn.rutkiem ale i rozczarowaniem przyjmujemy, 2e autorytet
Rzecznika zostai wci4gnigty do walki z dzialkowcami. Wyst4pienie Rzecznika

do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zajgcie stanowiska w sprawie rzekomej

niezgodnoSci niekt6rych zapis6w ustawy o ROD z Konstytucjq RP odczytujemy
jako zamiar zaskarhenia czg6ci ustawy do Trybunalu Konstytucyjnego i to
z powodu m.in. ,,dyskryminacji istniej4cych w dniu wejScia w Zycie
stowarzyszei". Bulwersuje nas postawa Rzecznika Praw Obywatelskich, kt6ry
wystgpuje przeciwko prawom dzialkowca chce zniweczyi to, co poparlo blisko
milion polskich obywateli wlasnorgcznym podpisem i niemal jednomyrilnie

uchwalil Sejm. Zastanawiaj4ce jest, w imig czyich interes6w Rzecznik, kt6ry
powinien stai na stra2y inicjatyw obywatelskich kwestionuje konstytucyjnoSi
obywatelskiej ustawy o ROD.
Dlatego te2 kieruj4c sig troskq o zapewnienie dalszego trwalego istnienia
ogrod6w dzialkowych zwracamy sig do Rzecznika Praw Obywatelskich
o wycof'anie sig z podjgtej inicjatywy. Wzywamy Rzecznika do przyjgcia do
wiadomo6ci, 2e to dzialkowcy korzystaj4c z demokracji zawartej w ustawie



o rodzinnych ogrodach dzialkowych Swiadomie podjgli decyzjq o pozostanlu

w stowarzyszeniu ogrodowym PZD i dalszym reprezentowantu przez ZwiTzek

ich interes6w. Nie zgadzamy sig na niszczenie tego, co budowaly kolejne

pokolenia polskich dzialkowc6w i domagamy sig powa2nego traktowania glosu

blisko miliona obywateli.

Apelujemy do wladz paristwowych, do parlamentarzyst6w obecnych i tych,

ktorzy zostanq wybrani przez narod, r6wnie2 przez dzialkowcirw

w tegorocznych jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu, do partii politycznych

i wszystkich os6b, kt6rym le2y na sercu dobro ogrod6w o obronE ustawy kt6ra

jest jedynym aktem prawnym chroni4cym fundamentalne prawa dzialkowctiw

idorobek kilku pokolerl Polak6w. Zaprzesrancie walki z dzialkowcami ,kt6rzy
przez nikogo nie przymuszeni z wlasnej woli s4 czlonkami najwigkszego

w Polsce stowarzyszenia ogrodowego Polski Zwi4zek Dzialkowc6w.

Uczestnicy Okrggowego 74azdu l-6dzkiego Delegatow PZD reprezentuj4cy

blisko 46 tysigcy rodzin uZytkuj4cych dzialki w 300 ogrodach funkcjonuj4cych

na ziemi l6dzkiej zapewniaj4, 2e dzialkowcy nadal bgdq wspierai wszystkie

dzialania podejrnowane w obronie naszych ogrod6w i Polskiego Zwi7z'ku

Dzialkowc6w oraz nowej ustawy o ROD.

W sytuacji, w kt6rej chodzi o los miliona polskich rodzin i zagro2enie bytu

ogrod6w dzialkowych nikt z nas nie pozostanie bierny.

oKREGOWY ZJAZD LODZKI DELEGATOW PZD

Lod2, dnia 5 czerwca 2015 roku


