
Stanowisko 

Okr^gowego Zarz^du PZD w Szczecinie 

zdnia 08.01.2013 roku 

w sprawie projektu ustawy o ROD zgtoszonego przez Solidarnq Polsk^. 

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku postawit pod 

znakiem zapytania przysztosc rodzinnych ogrodow dzialkowych, a tak 

naprawd^ to przyszlosc catego ruchu spotecznego dziatkowcow. 

Zaskarzone 24 artkulow ustawy o ROD stworzyly z ustawy dokument, 

ktory praktycznie nie moze funkcjonowac samodzielnie, a jego nowelizacja 

wymagataby wysokiego stopnia zmian oraz dobrej woli Parlamentu do 

przyj^cia poprawek. 

Sugestia Trybunalu Konstytucyjnego idzie rowniez w kierunku podj^cia 

prac nad przygotowaniem nowej ustawy, obejmuj^cej generalnie wszystkie 

istniej^ce ogrody dzialkowe i organizacje je prowadz^ce. 

Ustawa 0 ROD z 2005 roku, pomimo swoich niepodwazalnych walorow i 

masowego jej poparcie przez ponad 700 tysi^cy dziaikowcow, zostata 

zakwestionowana, bo tego wymagala linia polityki wytyczona duzo wczesniej, 

a u ktorej podtoza legty czynniki dia dzialkowcow do kohca niezrozumiate. 

Po orzeczeniu Trybunatu Konstytucyjnego wszystkie opcje polityczne 

ztozyty deklaracje, ze kazda z nich opracuje wlasny projekt ustawy. Czas mijal 

a projektow konkretnych nie bylo, nie licz^c projektu zgtoszonego przez 

Solidarn^ Polsk^. 

Prace nad ustawy prowadzi s i^ w zaciszu gabinetow, bez konsultacji z 

szerokim srodowiskiem dzialkowcow - prawie jakby nie dostrzegano tej niemal 

milionowej organizacji pozarz^dowej. 

Przykladem takiego post^powania jest projekt Solidarnej Polski, 

oceniony bardzo krytycznie przez dzialkowcow. Projekt ten, bowiem to nic 

innego jak tyiko zmodyfikowana inicjatywa ustawodawcza, ktor^ posel Andrzej 

Dera przedstawil w 2009 roku, b^d^c wowczas poslem PiS. Projekt ten zostal 

w pierwszym czytaniu odrzucony przez Sejm, a dzis ponownie przedklada si^ 

go Marszalkowi Sejmu, jako inicjatywa ustawodawcza. 



Projekt Solidarnej Polski jest obey standardom ogrodnietwa dziatkowego 

w Polsce, obey jest mentalnosei dziatkowcow. Proponowane zapisy 

zapozyezone z prawa wspolnotowego nie odpowiadaj^ potrzebom 

ogrodnictwa. 

Zapisy projektu ustawy proponowane przez Solidarn^ Polsk^ zmierzaj^ 

do ograniczenia samorzadow ogrodowych, proponuja likwidacje Polskiego 

Zwi^zku Dzialkowcow i jego dorobku. S^ dIa potrzeb wspolczesnego 

ogrodnictwa dziatkowego nie do przyj^cia. 

Okr^gowy Zarz^d PZD w Szezecinie stoi na stanowisku, ze projekt ten, 

jako nieprzydatny powinien bye odrzucony juz we wstepnej fazie procedury 

legislacyjnej. 
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