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WystEpuj4c w imieniu milionowej rzeszy polskich dzialkowc6w,
zwracamsiE w niepokoj4cejdla naszegoSrodowiskawyst4pieniaRzecznika
Praw Oby'watelskichskierowanegodo Pani Premierw pi6miez 20 czerwcabr'
rzekomej
dolyczy
Przedmiotowa sprawa
(L612.25.201lf
.NC).
niektorychprzepis6wnowej ustawyz dnia 13 grudnia2013
niekonstytucy_inoSci
r. o rodzinnychogrodachdziaikowych.
Wyst4pienieRPO wywolalo oburzeniewSrod dziaikowc6w, gdyz jest
obecny
jako kolejnaprobapodwazeniaregulacjideterminuj4cych
postrzegane
model funkcjonowaniaogrodnictwa dziatkowegow Polsce. Model ten jest
akceptowanyi popierany przez dzialkowc6w, gdyZ w petni odpowiada na
najpilniejsze potrzeby, najpowazniejsze zagroZenia oraz najwazniejsze
wyzwaniastojqceobecnieprzedogrodami,dzialkowcamii ich organizacjq.
Dzialkowcy nie mogq siE zgodzii z inicjatyw4 ktora - pod pozorem
obrony ich pr:aw- w istocie zmierzado pozbawieniauzytkownikow dziaiek
najwazniejszychgwarancji ustawowych.Nowa ustawa obowiqzujedopiero 6
miesiEcy,cieszysiq powszechnympoparciemi jest juz intensyvrniewdrazanaw
niemal 5.000 rodzinnych ogrodachdziaikowych. Ten niezwykle pozytywny
ona uchwalonaw ramach
stosunekdo ustawywynika glownie zlego,2e zostaLa
inicjatywy obywatelskiejwszczEtejprzez samychdziatkowc6w,ktorry zebrali
w rym celu pronad900.000podpisow.Nie moze wiqc budzidw4tpliwo6ci,ze
Jej uchwaleniebyto tak2e
nowa ustawa odpowiadasamym zainteresowanym.
wynikiem rzredkiegokonsensusupolitycznego, gdy| za przyjqciem ustawy
poslowie zaglosowali niemal jednogio$nie.Zasadnicz4rolE w tym zakresie
odegralPan lPremierTusk, ktory osobiSciesiE zaanga\owatw wypracowanie
kompromisuumozliwiaj4cegouchwalenieustawy
Z povq,LszychwzglEdow dz\alan\ainsfytucji publicmych, kt6re zmrerzaJl
do zanegowaniaprzepisownowej ustawy o ROD s4 traklowanejako wyraz
lekcewazeniawoli Parlamentuoraz polskichdzialkowc6w.St4dtez zrontmiala

jest zdecydowanareakcjadzialkowc6w,Id6rryjuz protestujqprzeciwkopr6bom
zakwestionowaniakonstytucyjnodcizapis6w ustawy. Swiadcz4 o fym coraz
liczniejszeapele,stanowiskai wyst4pieniawobec dzialanpodjEtychprzezRpO.
Wszystkiesq na biez4copublikowanena stronieintemetowejwww.pzd.pl.
DezaprobatE dzialkowc6w wywotuje w szczeg6lnoSci oderwanie
zastrzeLeh
do ustawy od realiowpanujqcychw fysi4cachogrodowdzialkowych.
Nowe zapisy ustawowe sq bowiem intensywnie realizowane przez
dzialkowcow.Dofycry to zwlaszczaprzepis6wprzej5ciowych,ktore stanowi4
gl6wny przedmiot zarntt6w. w ramach wdrahania tych przepis6w
podejmowanyjest od kilku miesiqcy ogromny wysilek organizacyjny oraz
finansowy w organizowaniew ogrodachobowi4zkowych zebral dzialkowc6w,
ktoremaj4podj4rldecyzjEo wyborzestowarzyszenia
majqcegoprowadzii ROD.
JuZ w ponad 20Yo ogrod6w odbyty siE takie zebrania.W okolo lTYo z nich
dziaikowcy podjEli decyzjq o powolaniu wlasnego stowarryszenia.ktore po
zarejestrowaniu
otrzymacaloSdmaj4tkuw ROD i wszystkieprawa maj4tkowe.
NastEpujewiEc srtopniowa
demonopolizacja
ogrodnictwadziatkowegow Polsce.
Co wazne, to sami dzialko'wcydecyduj4o tym procesie.Niezrozumialejest
wigc,czemunaleirypozbawira6
ich tej mo2liwoSci.
P a n iP r e m i e r !
wyrazamy nadziejQ, Le polscy dziaikowcy znajdq w Pani osobq sklonn4
udzielii naszemu Srodowisliupotrzebnegowsparcia w walce o zachowanie
regulacji,dzigki lctorymober:nieniemalpiqi tysiqcyogrod6w sfuzy milionowej
rzeszycztonk6wnaszegosp,oleczefistwa.
Lrczymy,ze stanowiskoPani Premier
na wystzurienieI{PO bqdzie pozytywne dla nowej ustawy, ktora zabezpiecza
prawadzialkowcr5wi zapewniaistnienieogrod6wdzialkowych.Istniej4bowiem
liczne
argumenty prawne przemawiaj4ce za
konsfytucyjnoSciq
kwestionowanychrozwiqzah.Swiadczyo fym opracowanieprawnepn. Analiza
wystryienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i
Rozwoju. Pozwalamy sobie przekazacten dokument. Mamy nadziejE, Le
podzieliPaniwyrazonew nirn poglqdy.
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