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Okrggowego Zarz4duPZD w Poznaniu , Okrggowej Komisji Rewizyjnej,

Okrggowej Komisji Rozjemczej orazPrzewodnicz4cych Kolegi6w Prezes6w z dnia
8.10.2012n w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach

dzialkowych przyjgtejprzez Nadzwyczajny X Zjazd Delegat6w PZD

W dniu 6.10.2012r. obradowal w Warszawie Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Zwi4zku

Dzialkowc6w, kt6ry przyj$ projekt obywatelski ustawy o rodzinnych ogrodach

dzialkowych. Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z ll lipca br. uznajqcy za

niekonstytucyjne 24 artyktily ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych z 8 lipca

2005r. spowodowal groln1 sytuacjg dla przyszloSci polskiego ogrodnictwa

dzialkowego. Realizacja yyroku'spowoduje,2e po 18 miesi4cach od jego ogloszeria

lvygasnq uprawnienia Polskiego Zwiryku Dzialkowc6w do grunt6w zajmowanych

przez ogrody dziatkowe, przestanq funkcjonowa6 struktury Zwiqzku, w tym struktury

rodzinnych ogrod6w dzialkowych. Niebezpieczna to sytuacja, kt6ra grozi anarchizacjq

Zycia w ogrodach, mog4c4 zniweczy(, dorobek pokoleri polskich dzialkowc6w. W

swoim wyroku Trybunal Konstytucyjny zobowigatr Sejm RP do uchwalenia nowej

ustawy, wolnej od zarzut6w niekonstytucyjno5ci przepis6w w ci4gu 18 miesigcy. Nie

uchwalenie przez Sejm w nakazanym terminie zobowiqzania wytworzy najgro1niejsz4

dla dzialkowc6w i ogrod6w sytuacjg, kiedy wszystkie decyzje dotyczqce grunt6w

ogrod6w przejdq w rgce wlaScicieli nieruchomoSci, kt6rzy bEde dysponowai peln4

swobod4 w zakresie ich dalszego wykorzystywania. W obawie przed takim

scenariuszem Krajowa Rada Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w w ci4gu 3 miesigcy od

ogloszenia wyroku przygotowaNai przedstawila do konsultacji wlasny projekt ustawy o

rodzinnych ogrodach dzialkowych, gwarantuj4cy dzialkowcom i ogrodom zachowanie

nabyych praw do uzytkowania grunt6w i daj4cy gwarancjg istnienia i rozwoju ogrod6w

dzialkowych, ale tak2e prawo do posiadania wlasnej organizacji dzialkowc6w

dziaNajqcej w oparciu o prawo o stowarzyszeniach. Projekt ustawy zostaN

zaprezentowany i przyjEty przez Nadzwyczajny X 74azdPZD.

Zebrani na polEczonym posiedzeniu statutowych organ6w Okrggu Poznariskiego oraz

przewodniczEcych Kolegi6w Prezes6w z satysfakcj4 odbieraj4 Uchwalg Zjazdu

o przyjgciu projektu ustawy i udzielajE jej szerokiego i zdecydowanego poparcia.

Przyjmujemy tym samym obowipek uzyskania spolecznego poparcia dla projektu

ustawy, w tym zebrania wymaganej przez ustawodawcE liczby podpis6w dzialkowc6w,

naszych rodzin, przyjaci5\ ogrodnictwa dzialkowego i wszystkich popieraj4cych ideg

ogrodnictwa w naszych miastach. Liczymy, 2e liczba zebranych w calym kraju

podpis6w przektoczy wielokrotnie wymaganqliczbg 100 000 podpis6w. Zadanie to

bgdzie moZliwe do wykonania, jeheli bgd4 je realizowa(, wszystkie struktury Zwi4zku

w naszym Okrggu i w naszych Ogrodach. Liczymy tak2e na aktywnoS6 samych



dzialkowc6w,kt6rzy w swoich Srodowiskach pomog4 w propagowaniu projektu ustawy
i zbieraniu podpis6w poparcia. Udzielaj1c poparcia ustawie zabezpieczamy przyszlofic
naszych ogrod6w i naszych dzialek.Uniezalehniamy sig tym samym od decyzji, albo jej

braku ze strony polityk6w poszczeg6lnych partii zglaszal4cych wlasne projekty ustawy.
Zamierzarnyjednak budowad szeroka koalicjg narzecznarzecznaszego projektu wSr6d
parlamentarzyst6w wszystkich ugrupowari licz4c, Le pozyskamy wigkszoS6
parlamentarn1 zdolnq do uchwalenia naszej ustawy. Liczymy na wszystkich posl6w,
kt6rym bliskie sA sprawy ogrodnictwa dzialkowego i dzialkowc6w. By jednak tak sig
stalo parlamentarzy5ci musz4 poznal nasz projekt. Zobowiqzt$emy tym samym
struktury Okrggu do odbycia spotkan z poslami i senatorami we wszystkich okrggach
wyborczych maj4cych na celu poinformowanie o naszym projekcie ustawy
i wyjaSniaj4cych potrzebg jej uchwalenia.

JesteSmy przekonani, ze sytuacja chwili wymaga zachowania pelnej jednoSci naszych
dzialkowc6w i determinacji w dzia\aruu. Tylko to pozwoli osi4gn46 zaloaony cel dla
dobra dzialkowc6w i polskiego ogrodnictwa dzialkowego. B1dirrty razem w tym
waZnym dla ogrodnictwa dzialkowego momencie!
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