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WystEpuj4c w imieniu milionowej rzeszy polskich dzialkowc6w,

zwracam siE w niepokoj4cej dla naszego Srodowiska wyst4pienia Rzecznika

Praw Oby'watelskich skierowanego do Pani Premier w pi6mie z 20 czerwca br'
(L612.25.201lf  .NC). Przedmiotowa sprawa dolyczy rzekomej

niekonstytucy_inoSci niektorych przepis6w nowej ustawy z dnia 13 grudnia 2013

r. o rodzinnych ogrodach dziaikowych.
Wyst4pienie RPO wywolalo oburzenie wSrod dziaikowc6w, gdyz jest

postrzegane jako kolejna proba podwazenia regulacji determinuj4cych obecny

model funkcjonowania ogrodnictwa dziatkowego w Polsce. Model ten jest

akceptowany i popierany przez dzialkowc6w, gdyZ w petni odpowiada na

najpilniejsze potrzeby, najpowazniejsze zagroZenia oraz najwazniejsze

wyzwania stojqce obecnie przed ogrodami, dzialkowcami i ich organizacjq.

Dzialkowcy nie mogq siE zgodzii z inicjatyw4 ktora - pod pozorem

obrony ich pr:aw - w istocie zmierza do pozbawienia uzytkownikow dziaiek

najwazniejszych gwarancji ustawowych. Nowa ustawa obowiqzuje dopiero 6

miesiEcy, cieszy siq powszechnym poparciem i jest juz intensyvrnie wdrazana w

niemal 5.000 rodzinnych ogrodach dziaikowych. Ten niezwykle pozytywny

stosunek do ustawy wynika glownie zlego,2e zostaLa ona uchwalona w ramach

inicjatywy obywatelskiej wszczEtej przez samych dziatkowc6w, ktorry zebrali

w rym celu pronad 900.000 podpisow. Nie moze wiqc budzid w4tpliwo6ci, ze

nowa ustawa odpowiada samym zainteresowanym. Jej uchwalenie byto tak2e

wynikiem rzredkiego konsensusu politycznego, gdy| za przyjqciem ustawy

poslowie zaglosowali niemal jednogio$nie. Zasadnicz4 rolE w tym zakresie

odegral Pan lPremier Tusk, ktory osobiScie siE zaanga\owat w wypracowanie

kompromisu umozliwiaj4cego uchwalenie ustawy
Z povq,Lszych wzglEdow dz\alan\a insfytucji publicmych, kt6re zmrerzaJl

do zanegowania przepisow nowej ustawy o ROD s4 traklowane jako wyraz

lekcewazenia woli Parlamentu oraz polskich dzialkowc6w. St4d tez zrontmiala



jest zdecydowana reakcja dzialkowc6w, Id6rryjuz protestujq przeciwko pr6bom
zakwestionowania konstytucyjnodci zapis6w ustawy. Swiadcz4 o fym coraz
liczniejsze apele, stanowiska i wyst4pienia wobec dzialan podjEtych przez RpO.
Wszystkie sq na biez4co publikowane na stronie intemetowej www.pzd.pl.

DezaprobatE dzialkowc6w wywotuje w szczeg6lnoSci oderwanie
zastrzeLeh do ustawy od realiow panujqcych w fysi4cach ogrodow dzialkowych.
Nowe zapisy ustawowe sq bowiem intensywnie realizowane przez
dzialkowcow. Dofycry to zwlaszcza przepis6w przej5ciowych, ktore stanowi4
gl6wny przedmiot zarntt6w. w ramach wdrahania tych przepis6w
podejmowany jest od kilku miesiqcy ogromny wysilek organizacyjny oraz
finansowy w organizowanie w ogrodach obowi4zkowych zebral dzialkowc6w,
ktore maj4 podj4rl decyzjE o wyborze stowarzyszenia majqcego prowadzii 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 otrzyma caloSd maj4tku w ROD i wszystkie prawa maj4tkowe.
NastEpuje wiEc srtopniowa demonopolizacja ogrodnictwa dziatkowego w Polsce.
Co wazne, to sami dzialko'wcy decyduj4 o tym procesie. Niezrozumiale jest
wigc, czemu naleiry pozbawira6 ich tej mo2liwoSci.

Pani  Premier !
wyrazamy nadziej Q, Le polscy dziaikowcy znajdq w Pani osobq sklonn4

udzielii naszemu Srodowisliu potrzebnego wsparcia w walce o zachowanie
regulacji, dzigki lctorym ober:nie niemal piqi tysiqcy ogrod6w sfuzy milionowej
rzeszy cztonk6w naszego sp,oleczefistwa. Lrczymy, ze stanowisko Pani Premier
na wystzurienie I{PO bqdzie pozytywne dla nowej ustawy, ktora zabezpiecza
prawa dzialkowcr5w i zapewnia istnienie ogrod6w dzialkowych. Istniej4 bowiem
liczne argumenty prawne przemawiaj4ce za konsfytucyjnoSciq
kwestionowanych rozwiqzah. Swiadczy o fym opracowanie prawne pn. Analiza
wystryienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i
Rozwoju. Pozwalamy sobie przekazac ten dokument. Mamy nadziejE, Le
podzieli Pani wyrazone w nirn poglqdy.

Zalacmk:
- Analiza wystqpienia fuecznika Praw Obywatelskich do Ministra lnfrastruktury i Rozwoju


