
STANOWISKO

VIII OkrggowegoZjazdu Delegat6w Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w we
Wroclawiu z dnia 6 czervyca 2015r. w sprawie obrony ustawy o rodzinnych

ogrodach dzialkowych z dnia 13 grudnia 2013r.

VIII Okrggowy Zjazd, Delegat6w Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w we
Wroclawiu uznale, ze obrona ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych z,

dnia l3 grudnia 2013r. jest najwa2niejszym zadaniem i nakazem dla wszystkich
struktur Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w w okrggu wroclawskim, dta
wszystkich dzialkowc6w.

Ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych stanowi bowiem gwarancjg
dalszego istnienia i rozwoju ogrod6w. Przepisy ustawy zabezpieczaj4 wszelkie
prawa dzialkowc6w, w tym prawo do niezaki6conego u2ytkowania dzialek,
prawo do odszkodowan, prawo do teren6w i ogrod6w zastQpczych. Przepisy
ustawy gwarantuj4 dalsz4 dzialalnoSi Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w jako
stowarzyszenia ogrodowego - spadkobiercy 120-letniego ruchu ogrodnictwa
dzialkowego na ziemiach polskich, gwarantuj4 przy lym wolno6i i swobodg
zrzeszania sig dzialkowc6w. Wszystkie zapisane w ustawie prawa zostaly
wywalczone w wyniku trudnej, blisko rocznej walce dzialkowc6w i Zwiqzku o
ksztalt ustawy przy pisemnym poparciu 70 tysigcy u2ytkownikow dzialek w
okrggu wrociawskim i niemal I miliona w calym kraju. Batalia o uchwalenie
ustawy toczyla sig przed biurami poselskimi oraz na ulicach wielu polskich
miast w tym we Wroclawiu i ostatecznie w Warszawie.

VIII Okrggowy Zjazd stwierdza,2e nie mo2na w 2aden spos6b dopuScii,
by tak cig2ko wywalczona ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych poparta i
uchwalona ostatecznie przez caly Sejm RP, przez wszystkie ugrupowania
parlamentarne zostala podwazona, zmieniona. Niestety, niernal od samego
poczEtku zostala zaatakowana, co dowodzi, 2e s4 sity, organizacje i niestety
struktury paristwowe, kt6rym nie odpowiada treSi ustawy, kt6re widz4 w
przepisach ustawy zagroZenia dla swoich interes6w, nie uwzglgdni aj4c przy tym
nadrzgdnego celu jakim jest zaspokojenie spolecznych potrzeb mieszkancow
miast i gmin. Nie mo2na bylo zaakceptowai poSpiesznie zlolonego przez
Zwi4zek Miast Polskich wniosku do Prezydenta RP o skierowanie ustawy do
Trybunalu Konstytucyjnego, kt6ry mylnie odczytal w ustawie zagro2enie dla
praw samorz4du terytorialnego, ktory przecieL wraz ze Zwiqzkiem slui,y
spoleczefistwu i gminom.

VIII Okrggowy Zjazd nie moZe akceptowai dzialah Rzecznika Praw
Obywatelskich, kt6ry twierdzi 2e niedostatecznie zapisano w ustawie prawa
dzialkowcow do swobody zrzeszania siE.

VIII Okrggowy Zjazd nie akceptuje wyra2.anych pogl4d6w, stanowisk i

zaslrzeAeh S4du Najwy2szego, w tylm pvez I Prezesa SN, jakoby przepisy
ustawy naruszaly Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 1l lipca 2012r.



szczegolnie w zakresie sposobu wyboru stowarzyszenia ogrodowego, kt6re
prowadzii bgdzie ogr6d dzialkowy.

VIII Okrggowy Zjazd Delegat6w Polskiego Zwi7zku Dzialkowcow
stwierdza, 2e zarzvty te sq calkowicie chybione i nieprawdziwe. Dowodem tego
s4 rezultaty zebrafi ustawowych z 2014 roku, na kt6rych dzialkowcy Swiadomie
i wyraZnie opowiedzieli sig za Polskim Zwi4zkiem Dzialkowc6w jako tym
stowarzyszeniem, kt<ire prowadzii bgdzie ich ogr6d dzialkowy. Dzialkowcy
uznali, ze Zwi4zek dobrze broni i chroni ogrody oraz podkreflali wklad Zwi4zku
w rozw6j ogrodow.

Okrggowy Zjazd stwierdza, 2e zarzuty S4du NajwyZszego i Rzecznika
Praw Obywatelskich wynikaj4 z faktu, 2e nie udalo sig rozbii Zwi4zku i

podzieli6 dzialkowc6w.
VIII Okrggowy Zlazd odrzuca zatem w caloSci wszelkie insynuacje i

oskarzenia kierowane pod adresem ustawy. Zmierzaj4 one bowiem wprost do
likwidacji Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w, do likwidacji teren6w ROD, do
odebrania uzyskanych wcze6niej i ustanowionych przepisami usrawy praw do
grunt6w, praw do maj4tku, w tym do maj4tku dzialkowc6w i praw do slusznych
odszkodowari. Zarzuty pod adresem ustawy sprzyjajq natomiast i slu24 r62nym
inwestorom, deweloperom i zmierzal4 do wyrugowania teren6w ogrod6w z
obszar6w miast.

VIII Okrggowy Zjazd Delegat6w Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w we
Wroclawiu zwraca sig do Sqdu Najwy2szego ido Rzecznika Praw
Obywatelskich w imig poszanowania konstytucyjnych praw dzialkowc6w i

stowarzyszenia PZD o zaprzestanie atak6w na ustawQ o rodzinnych ogrodach
dziatkowych.

VIII Okrggowy Zjazd uznaje, Ze ustawa o rodzinnych ogrodach
dzialkowych jest w pelni demokratyczna, gdyZ wszelkie decyzje w tym o
wyborze stowarzyszenia oddaje w rgce samych dzialkowc6w.

Vlll Okrggowy Zjazd zwraca sig zatem do wszystkich czionk6w
Zwi4zku o aktywna postawg w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach
dziatkowych.
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