
STANOWISKO

Okrggowego Zjrzdu Delegatriw Polskiego Zwi4zku w Slupsku
z dnia 10 czervyca 2015 r.

w sprawie : dzialari naczelnych organow Paristwa zmierzajqcych do
skierowania do Trybunalu Konstytucyjnego ustary o rodzinnych ogrodach
dzialkowych z dnia l3 gndnia 201 j r.

Delegaci zgromadzeni na Okrggowym ZjeLdzie z przykrodci4 stwierdzal4, 2e
mijajqca kadencja uptyrgla w atmosferze nieustannych atak6w na polski
Zwi4zek Dzialkowc6w i ustawg o rodzinnych ogrodach dzialkowych. Gl6wnym
celem tych atak6w byla likwidacja Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w i
rodzinnych ogrod6w dzialkowych. Przycryna tych atak6w byla rzekoma nie
konstytucyjnoS6 naszej ustawy. W efekcie gch dzialaf Trybunal Konstytucyjny
wydat wyrok kwestionuj4cy zgodnoSi z Konstytucj4 26 fundamentalnych
artykul6w naszej ustawy z 2005 r.. Zwiqzek przy poparciu dzialkowc6w podj4l
niezwlocznie dzialania z.mierzailce do uchwalenia nowej ustawy skladai4c do
Sejmu projekt obyrrvatelski poparty prawie milionem podpis6w obywateli
naszego kraju . Na bazie tego projektu Sejm w dniu 13 grudnia 2013 r. uchwalil
now4 ustawg uwzglgdniaj4c Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego . Niestety juZ
niemal nazajutrz przed podpisem pana prezydenta zwiqzek Miast polskich
zwr6cil sig dzia&owc6w ponowne skierowanie ustawy do Trvbunalu
Konstytucyjnego w ocenie zwi4zku ustawa ogranic za prawa'wla{cicielskie. Na
skutek dzialari PZD, zwilzek wycofal sw6j wniosek. Niestety id4c pnetart4
drog4 wykorzystui4c niezadowolenie z nowej ustawy stowarz yszefi dzialai4cych
na terenie ogrod6w przed wejsciem jej w Lycie I prezes Sadu Najwyzizlgo
zlvr6cil sig do Rzecznika Praw obywatelskim o wyst?pienie do Trybunilu
Konstytucyjnego. Rzecznik Praw obywatelskich w swoim stanowisku lieruiqc
sig opini4 I Prezesa s4du Najwy2szego podkreslil rzekomo niedemokratycine
mo2liwosci powolania na terenie rod nowego stowarzyszenia. prawdziwym
polodem wyst4pieri byla blgdna ocena dzialaln o6ci pzD z tej oceny wynikaio ,
2,e dzialkowcy Polscy oczekui4 tylko na mo2liwo6ci wyst4pienia z pzi) i sami
doprowadza do likwidacji zwivk . w ocenie nie brino-pod uwagg dorobku
zwi4zkt w rozwoju i obronie rodzinnych ogrod6w dzialiowych, l"by byl to
ql_gyny argument, kt6ry zawaLyla o decyzjach zebrari stowarzyszeniowych.-
Blisko trzy lata temu na wniosek I prezesa S4du Najwy2szego polski Zwiqzek
Dzialkowc6w rodzinne ogrody dzialkowe i dziallowcy itangli w obliczu
trudnej sytuacji wynikaj4cej z wyroku Trybunalu Konsfltucyjnego .



Dzisiaj po wdroZeniu w Lrycie nowej ustawy, kt6ra spelnia wymogi Konstytucji
ale nie spelnila oczekiwan naszych przeciwnik6w, krytykowanie faktu , ze tylko
w 243 ROD podjgto decyzjg , 2e ogrodami bgd4zarz4dzaly stowarzyszenia inne
jakPZD i obarczanie win4 za taki stan rzeczy zapis6w ustawo*ych potwierdza
w spos6b jednoznaczry , 2e cel pozostaje ten sam
Realizacja ustawy jest wyrazem szacunku do prawa w niej zawartego. Na
terenie naszego okrggu gdzie odbyty sig zebrania ustawowe we wszystkich
ogrodach dzialkowych nie podejmowano dzialah utrudniaj4cych wyl4czenie sig
zPZD nadzorowano tylko, aby zebrania zostaly zwolane i odbyty sig zgodnie z
ustaw? Tam gdzte podjgto decyzje wyl4czeniowe przekazano wszystkie
agendy ogrodu i prawo do rnajqtk . Dzisiaj pr6ba zanegowania ich decyzji to de
facto pogwalcenie wolno6ci i ignorowanie niewygodnej dla przeciwnik6w
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