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Szanowny Panie
wy z 13 grudnia
Minqlo zah:dwie kilka miesiEcy od wej6cia w Zycie
og{zowaly siQ
2013 r. o rodziranych ogrodach dzialkowych, gdy zrt6w
niekt6re instytucje Pafistwado negowaniajej zapis6w. otoz d Rzecznika Praw
Obywatelskich rnystqpilo Biuro Studi6w i Analiz S4du NajwyZszego o
rozwaaenia skierowania wniosku do Trybunalu Konstytucy nego w sprawie
zwr6cll siQ do
ustawy o ROD. W odpowiedzi na to wystqpienie R
i Rozwoju, o
Wicepremier E,U:bietyBierikowskiej - Ministra Infrastru
i niekl6rych
,u1g"i" stanovriska w sprawie rzekomtj niekons$rtucyj
przepis6wusta\q/.
Milionovre Srodowisko polskich clzialkowc6w jest zdumione oraz
zaniepokojone takq postawq. Dajqwyraz swojemu oburzenir w coraz liczniej
naptywajqcych protestachi apelach,kt6re na bie2aco s4 publi wane na stronle
internetowej Pir-I). w tych wystqpieniachprzewa2aopinia, i jest to preludium
do kolejnej akcji wymierzonej w fundament[alneprawa dzial wc6w i ogrod6w
ia inicjatywa
dzialkowych. Ollawy te wydaj4 sig uzasardnione.Wszak
dziatah Sqdu
zanegowania gstawy dzialkowej tozpoczQ+2siQ wla$nie
) srQwrivenlu,
NajwyZszegoi RzecznikaPraw obywatelskich. Trudno nie
juz s,
Lemamyds szynieniazpowt6rzeniemsprawdzonego
Panie PrzewodniczqcY,
W toku prac nad ustaw4poslowiezgodniedoszli do pl konania, ze tylko
dzialkowc6w
zaproponowanew niej rozwiqzania gwarantuj4 zachowanie
Rozrvi4Tania te
ao aiiutek i maj4tku, kt6ry znajduje siq na ich dzi
h. Z tych
r6wniez zaakceptowali konstytucjonali$ci w swoich eks
wzglgd6w Sejrn niemal jednoglosnieuchwalil ustawqo RO , uznaJqcprzyJQle
jnego.
* ty- akcie ronwiqzania zarcalirujqce wyrok Trybunalu Kon
Nalezy rdrwniez zan\aczy', 2e wi9kszo36 ptzepis6w ustawy stanowrq
teZ najwiQkszy
rczwiqzaniawniesione w ramach inicjatywy obywatelskiej. S

,prr."i*

wSr(id dzialkowc6w wywoluje fakt, 2e RPO

s1Q w

inicjatywg podwai:ania prawa, ktore w toku procesu legisl jnego poparlo
wlasnorgczrrympodpisem blisko milion polskich obywateli, orych te prawa
obejmujq! Ze spolecrrcgo punktu widzenia jest to sytuacja w z ktriozalna.
pretekstu do
WSr6d dzialkowc6,w jest ona odbierana jako szukanie kolej
podwazeniapraw clzialkowc6w do grunt6w zajgtychprzez
dzialkowe.
Takie dzialaniawywotuja oburzenier6wniez ze wzgl
na ogromny
jaki
wysilek orgarizac)Unyoraz finansowy,
zostal wloZony w
izacjE nowej
ustawy na przestrzeni ostatnich miesiEcy. Podwaiane sq bowi
m.rn. przeplsy
przejSciowe ustawly,kl6re przewidujq obowi4Tek przeprow
ia w kahdvm z
niemal 5 tysiEcy ogrod6w specjalnych zebrart wszystkich
ialkowc6w w
sprawie podjgcia decyzji o wyborze stowarzyszeniamaj4cego
i6 ROD.
l0o/o z nich
Ju2 w ponad 20Yo,ogrod6w odbyty sig takie zebrania. W ok
rnszenia. Po
dzialkowcy podjQli decyzjg o powolaniu wlasnego
zarejestrowaniu tal<iegostowarzyszeniaPZD przekazuje mu lo56 maj4tku w
dzialkowego w
ROD. Nastgpuje uriQcstopniowa demonopolizacja ogrodni
Polsce. Co wazne, to sami dzialkowci decydujq.o tym procesi Niezrozumiale
jest wiEc, czemu ni{eiry pozbawia6ich tej mozliwoSci.
Szanowny Panie I'rzew odniczqcy,
vch wobec
Krajowa Raderl>ZD dokonala stosownej oceny zarzut6w
ika Praw
nowej ustawy o ROD w zalqczonej Analizie wystryienia
amv sobie
Obywatelskich do Ministra Infrastruhury i Ronvoju. P
przekaza| ten dolhrmentna PanarQce,liczqc, ze odpowiednio
ietlq powagg
elenia polskim
sytuacji rr?SZegoSrodowiska oraz skloni4 Paristwa do
lacji, dziEki
dzialkowcom potrzebnego wsparcia w walce o zachowanie
czlonk6w
kt6rym obecnie rrir:malpig6 tysigcy ogrod6w slu2y milionowej
naszegospoleczerirstwa.
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- Analiza wystqpienia Rze':znika praw obywatelskich do Ministra Infrastruldury i Rozwoj
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