
STANOWISKO
I X O krggowe go Zjazdu De lega t6w Pols kie go Zw i4zku Dzialkowc6w

w Szczawnie Zdroju z dnia 13 czerwca 2015 r.
w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych.

Uchwalenie przez Sejm w dniu 13 grudnia 2013 r. ustawy o rodzinnych
ogrodach dziatkowych nast4pilo dzigki mobil izacj i calej spolecznoSci dzialkowc6w.
Dzialkowcy, a tak2e przyjazne ogrodom dzialkowym samorzqdy gmin, mieli
Swiadomo5i, 2e Srodowiska d1lqce do przejgcia grunt6w ogrod6w dzialkowych na

cele komercyjne podjgly dziaiania, aby za wszelk4 ceng przeforsowac w Sejmie

ustawQ, ktora oznaczala koniec ogrod6w dzialkowych w Polsce. Jedyny cel jaki
przySwiecal tym Srodowiskom to pieni4dze, ktore mozna zarobia z obrotu gruntami

ogrod6w, zaS dzialkowc6w i ich organizac.jg traktowano jak balast, ktory blokuje
komercjalizacjg grunt6w. St4d pojawialy sig propozycje ustawy klubu
parlamentamego Platformy Obywatelskiej zakladaj4ce wprost likwidacjg Polskiego

Zwi4zku Dzialkowc6w i podporzqdkowanie ogrod6w dzialkowych samorzqdom
gminnym.

Wszyscy pamigtarny dlug4 batalig, jak4 trzeba bylo stoczyi podczas prac

sejmowych nad projektem ustawy zlo2onej w Sejmie przez dzialkowcow.
Ostatecznie zwycig2yl glos spoleczeristwa wyra2ony w postaci blisko miliona
podpis6w zlolonych przez obywateli pod projektem ustawy. Przed tym glosem oraz
niew4tpliwie przed merytorycznymi argumentami przedstawianymi przez.

przedstawicieli dzialkowc6w podczas burzliwych debat w Parlamencie, ugigli sig

poslowie i niemal jednomy6lnie uchwalili now? ustawg o rodzinnych ogrodach

dzialkowych.
Uchwalona nowa ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych zrealiz'owala

wytyczne Trybunalu Konstytucyjnego, kt6re zostaiy zawarte w wyroku z dnia I I

lipca 2012 r. Ustawa zachowala przede wszystkim ciqgloSi ogrod6w dzialkowych,
wszystkie prawa nabyte przez dzialkowc6w i rozdzielaj4c prawo do dzialki od

przynale2noSci do jakiejkolwiek organizacji zrealizowala konstytucyjnE zasadg

swobody zrzeszania sig.
Ustawa dala takhe dzialkowcom prawo do wyboru stowarzyszenia,, ktore rna

zarz4dzac ich ogrodem, a wigc zrealizowala podnoszony przez. Trybunal
Konstytucyjny postulat pluralizmu w prowadzeniu ogrod6w dziatkowych. Ustawa nie
limituje iloSci stowarzyszen, kt6re mog4 prowadzii ogrody dzialkowe, ale
jednocze3nie stanowi, i2 ogr6d moze prowadzii jedno stowarzyszenie, kt6re wybiorq
dzialkowcy na zebraniu wszystkich dzialkowcow.
Dzisiaj kazdy z nas wie, 2e gdyby nie potencjal miliona obywateli, obecnie Sejm
rnusialby debatowa6 jak odtworzyi ogrodnictwo dzialkowe w Polsce.

Nie pozwolono nam jednak dlugo cieszyi sig now4 ustaw4. Szybko po jej
uchwaleniu pojawity sig kolejne zagro2enia dla ogrod6w, praw dzialkowc6w i naszej

organizacji. Najbardziej realnym zagroLeniem jest inicjatywa Rzecznika Praw
Obywatelskich - profesor lreny Lipowicz, kt6ra zarzuca nowej ustawie m.in., i2
choi zniesiono w niej obowi4zkowqprzynale2noSi ogrod6w i dzialkowc6w do PZD,
to urnozliwiono Zwi4zkowi zachowanie jego potencjalu organizacyjnego. Zdaniem



Rzecznika Polski Zwi4zek Dzialkowc6w powinien byi zlikwidowany, co umozliwi
r6wnoSi ekonomiczn4 stowarzyszei ogrodowych.
Z tej szkodliwej inicjatywy Rzecznik Praw Obywatelskich nie wycofala sig, mimo iz
jest ona bezpodstawna i powszechnie krytykowana przez dzialkowc6w.

Rownie2 I Prezes Sqdu Najwy2szego - profesor Malgorzata Gersdorl
w dokumencie pn. Uwagi o stwierdzonych nieprawidlowo6ciach ilukach w prawie,
uznala, 2e nowa ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych nie uwzglgdnila
wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, poniewaZ utrzymala istnienie PZD
i przeksztalcila go w stowarzyszenie ogrodowe.
Znamiennym przy tym jest, 2e wymienione autorytety prawa pomijaj4 w zupelno6ci
oczywisty fakt, i2 Trybunal Konstytucyjny nie zakwestionowal istnienia PZD.

Kolejnym atakiem na dzialkowcow i Zwi4zek jest bezzasadne dzialanie organu
nadzoru nad PZD Prezydenta m. stol. Warszawy, utrudniaj4ce rejestracjg statutu
PZD oraz restrykcyjne decyzje nadzorcze, kt6re w zamiarze rnaj4 doprowadzii do
likwidacji Zwi4zku.

Dlaczego ponawiane sq ataki na ogrody, prawa dzialkowc6w i na 7.wi4z,ek
i kto za tym stoi?
Oczywistym jest, 2e niekt6rzy politycy i Srodowiska nieprzylazne ogrodom i

Zwi4zkowi oczekiwali, i2 ustawowo zapisane prawo dzialkowc6w do wyboru
stowarzyszenia, kt6re bgdzie zarz4dzai ogrodem, spowoduje masowe wyodrgbnianie
sig ogrod6w ze struktury PZD. Oczekiwano, 2e wowczas bgdzie latwo poradzic
sobie z fikwidowaniem ogrod6w zarz4dzanych przez lokalne stowarzyszenia
i realizowai cele Srodowisk postrzegaj4cych ogrody dzialkowe wyl1cznie przet
pryzmat ekonomicznej wartorici grunt6w. Stalo sig inaczej, bowiem w wyniku
przeprowadzonych zebrari ustawowych z woli dzialkowc6w ponad 95oh rodz.inny ch
ogrod6w dzialkowych pozostalo w strukturze PZD. Oznacza to, 2e dzialkowcy sq

w prze3wiadczeniu, 2e posiadanie silnego og6lnopolskiego samorz4du jest i bgdzie
zabezpieczeniem praw ich rodzin do dzialek.

Nie przez przypadek przeciwnikom ogrod6w tak bardzo zale2y na rozbiciu
naszego ruchu. Dlatego musimy nadal aktywnie uczestniczyi w obronie ustawy,
kt6ra jest gwarantem istnienia ogrod6w dzialkowych oraz praw dzialkowc6w do
dzialek i prawa do posiadania wlasnej, silnej og6lnopolskiej organizacji. Polski
Zwi4zek Dzialkowc6w to milion dzialkowc6w, kt6rych - jak uczy historia - kiedy s4
razem nikt, ani nic, nie zlamie i nie pokona.
Dlatego tez IX Okrggowy Zjazd Delegat6w Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w
w Szczawnie Zdroju zwraca sig do wszystkich czlonk6w PZD i do nowo wybranych
czlonk6w Okrggowego Zarz4du Sudeckiego i Okrggowej Komisji Rewizyjnej
o dzialanie w jednoSci w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych.
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