
STANIOWISKCI
oknggowega zarzqeru Torunsko - w*oerawskiego pZD

podiqte na plenarnym posiedzeniu w dniu z0 czerwca 2013 n"

w sprawie utrzymania ponad ogrodowych struktur organizacyjnych

Majqc na uwadze statutowe upowaznienie do reprezentowania ponad
dwudziestotysiqc;:nej spolecznosci dzialkowej w Okrqgu Torunsko - Wloclawskim
PZD jesteSmy zclecydowanie przeciwni propozycji l ikwidacji w nowych warunkach
ustawowych ogolnopolskiej organi::acji zrzeszajqcej dzialkowcow. Mozna zadac
pytanie, komu naprawdq bqdzie sluz:ylo rozbicie Srodowiska dzialkowcow na
pojedyncze, w praktyce niewielkie \ / stosunku do dzisiejszej rzeczywisto6ci
organizacje tworzone w warunkach nowo obowiqzujEcego 

'prawa 
o ogrodach

dzialkowych.
Z pewnoSciq nie jest to w interesie dzialkowcow, ktorym nakaze sig budowanie

od podstaw nowltch organizacji - czy 1o bqdq stowarzyszenia ogrooowe, czy re2
inne. Podstawq ic;h powstania i istnienia, a lak2e dzialania bgdzie iodjgcie staian o
uzyskanie prawa do gruntow, ktore v/ygasnq automatycznie wraz z l ikwidacjq
dotychczasowych ponad ogrodowych struktur w nowvch uwarunkowaniach
prawnych' Dat ternu wYraz Sqdzia Trybunalu Konstytucyjnegir Andrzej Wrobel, ktory
w swym zdaniu odrqbnym zlo2onym po wyroku Trybunalu Konstytucyjnego znit
argumenty o rzekomym monopolu Polskiego Zwiqzku Dzialkowcow, kt6t jeit (cyt.):
"ogolnopolskq . r;amodzielnq i siamorzrqdnq organizacjq spolecznq powotanq-do
reprezentowania i obnony praw i interersow cztonkow wynikajqcych z uzytkowania
dzialek w rodzinnych ogrodach dziatkowych". . .

Nie mozerrry dcrpuscic do proby zlikwidowania demokratycznej , samorzqdnej,
pozarzqdowej organizacji spotecznej. W projektach Platformy bbywatelsfiel 

-i

Solidarnej Polski mowi sig o l ikwirJacji Polskiego Zwiqzku Dziafkowcow, Zwracamy
uwagq, 2e "kons;ekwencjq tego bgdzie brak podstawy prawnej funkcjonowanii
ogrodow w Polso:, co w efekcie rnoze spowodowac nieodwracalnq utratq cennych
zasobow ogrodor,n'dzialkowych." (Fragmelnt zdania odrgbnego do wyroku Trybunalu
Konstytucyjnego z'. 11 l ipca 2012 r. isqdziergo Trybunalu t\/arka-Koflinowskiegol

Ogrody dzialkorrve od poczqtku iclr powstania byiy swego rodzaju przystaniq
dla rodzin najbarclziej poszkodowanych r;polecznie i ekonomicznie. Dlatego wlaSnie
idea ogrodnictwa rlzialkowego zakiadala I nadal zaklada pomclc i integraclq
wszystkich grup spobcznych, ktore z powodow zdrowotnych, sytulcjq rodzinnq,
polozenie materialne i zawodowe, w tym liczna grupa osob nieczynnych zawodowo,
potrzebujq tej prz:ystani, gdzie uz'yskujq spokoj i l iczqcq siq pomoi materialnq w
postaci plonow dzialkowych.

Dzisiaj, w clobier stagnacji g<lspodarczej odciskajqcej swoje piqtno na coruz
wigkszej l iczbie polskich rodzin, i<jea or;rodnictwa dzlalkowego Ju.i nadzwyczaj
aktualna jako fornra pomocy socjalnej dla ubozszych grup spolecznych.

Zwracamy siq do wszystkich parlamentarzystow - L:tez wzglqdu na opcje
polityczne nie krzvwdzcie dzialkowcow. Przyjmijcie rozwiqzanE sprzyjajqce
czteromilionowej grupie spolecznej. A takie rozwiqzanie gwaiantuje OOywitetsfi
Projekt Ustawy o flodzinnych Ogrorjach Dzialkowych.

{ ' r , , s  f  cu ' ' i (  oa f  kor " *s , ' , -  j

Torun, 20.06.2013 r


