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STANOWISKO
Okrpgowej Konferencji Przedziazdowej Polskiego Zwiqzku
Dzialkowc6w w Opolu z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie obrony
ustawyo rodzinny,chogrodachdzialkowychz dnia 13 grudnia 201.3r.
SzanownaPani Premier
My uczestnicy OkrEgowej Konferencji PrzedzjazdowejPZD w Opoiu
wyrahamy swoj4 dezaprobatEwobec wystqpienia do Pani Rzecznika Praw
ObywatelskichPani prof. dr hab. Ireny Lipowicz podwalaj4cejkonst;rtucyjnoS6
nowej ustawy o rodzinnychogrodachdzialkowychz dnia 13 grudnia 2013 roku,
kt6re w konsekwenc.jimoze doprowadzicdo likwidacji, a mohe o to chodzi,
rodzinnychogrod6wdzialkowychi calegoruchuogrodnictwadziaikowegoz ponad
I 15-1etni4
tradycj4.
Pragniemy przypomnie6,ze konsgrfucyjny organ jakim jest Rzecz Praw
Obywatelskich, w demokratycznympanstwie prawnym powolany zostal po to,
i ochrony nabyrychpraw obywateli. Odnosimy
aby stai na strafi prarworzqdnoSci
nieodpartewrazenie,:lej est wrecz odwrotnie.
Pani Rzecznik'w swym wystqpieniuwykorzystalawystqpieniaStowarzyszeri
RegionalnychOgrodow Dzialkowych z Krosna, PrzemySlai Krakowa, kl6re od
wielu lat sq w konflikcie ze Zwiqzkiem i gor4co Iiczyly, ze ustawanie zostanie
uchwalona. St4d icLL i Pani Rzecznik wystqpienia neguj4ce konsf5rfucyjnoSi
rozwiqzahprawnychzawafich w ustawie.
Uwazamy stanowczo,ze wyst4pienias4 bezpodstawnei w;rsoceszkodliwe
dla polskiego ruchu ogrodnicfwa dzialkowegooraz dzialkowc6w - obywateli
Rzeczpospolitej
Polski.
Pani Premier
Nowa ustawa:r 13 grudnra20I3r. jest ewenementem
w ponad 1l5-letniej
historii ogrodnictwadzial,bowiem wiEkszoSd
regulacjiprawnychopartazostatana
obywatelskimprojekcie.
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Z catym szacunkiem stwierdzamy, 2e ostateczny ksrtah ustawy jest
wynikiem wielkiegokompromisu,kt6ry staralsiEgodzi6,czgstosprzeczne
interesy
partii politycznych i przerohnychSrodowisk.O wielko5ci kompromisu niech
Swiadczy fakt, 2e ustawa zostala uchwalona przez obie lzby Parlamentu RP
prawiejednomy6lnie,
Z ubolewaniem podkreSlamy,2e wszystkie organy ustawowe Zwiqzlcu
i dziatkowc6wod prawie 20lat ciqglewalczqz otganamipansfwolvymii nie fylko,
kt6rych celem jest unicestwienieruchu ogrodnictwa dzialkowego, likwidacja
najwiEkszejsamodzielneji samorzqdnejorganizacji spolecznejjakq jest Polski
ZwiqzekDziatkowc6w licz4cy wraz zrodzinarniponad4 miliona obywateli RP.
Jednoznaczniewystqpienie Pani Rzecznik odbieramy jako kolejny atak
na nabyteprawa Zwiqzk:tti dzialkowc6w, atak nie maj4cy uzasadnieniaprawnego,
wreszcieatakna obowiqzujqcy lad konsQrtucyjny.
jak4jest KonstlrfucjaRP zapisemart. 58, ust. I zapewnia
Ustawazasadnicza
nam wolnolc zrzeszaniesiEi takiej wolnoScioczekujemy.
Pani Premier
W kontekScie wyst4pienia Pani Rzecznik i Stowarryszei z Krosna,
PrzemySlai Krakowa pragniemy dla przypomnieniaprzytocryi stowa Premiera
Rz4duskierowaneda dzialkowc6wpod koniec 2013 roku w zwiqzl<ttz koricowymi
pracamilegislacyjnyrninadprojektemustawyo ROD:
,,OsobiScie zaangahowalemsiQ w prqce nad nowq ustm'vq. Zamierzam
przypilnowal, by zmiony byty tylko tam, gdzie sq niezbqdne wymagane przez
werdykt TrybunaluKonstytucyjnego"
i Premier dodal ,,Zagwarantujemy dzialkowcom bezpieczeitstwo i trwqloi6
ogrod1wdzialkowc6w".
Naszym zdaniempozostaj4w jawnej sprzecznoSiz tre$ci4wystqpieniePani
Rzecznik.
Pani Premier
Regulacje prawne zawarle w nowej ustawie w pelni realizujq wyrok
Trybunalu Konsfrfur:yjnegoz l1 lipca 2012 roku i nie stoj4 w sprzeczno6ci
z konstytucyjn4 zasadqwolno5ci zr zeszaniasiE.
Czytelne i spojne zapisyustawowezawierajqfundamentalnezasadyi prawa
zapewniajqce trwa'ly rozw6j ogrodnictwa dzialkowego, samodzielnoS6
i niezalehno5(, Zw iqzku, plur alizm w ogrodach.

Pani Premier
KonkludujQc,My uczestnicyOkrEgowejKonferencji PrzedzjazdowejPZD
w Opolu prosimy Pani4 Premier o nie uwzglgdnieniewystqpieniaRzecznika
Praw Obywatelskichi uszanowaniestanu prawnego ustanowionegoustaw4 z
l3 grudnia2013r. o ROD.
Niniejsze stanowiskokierujemy do wiadomo6ci
1. MarszalekSejmuRP
2. PremieraRzqduRP
3. RzecznikaPraw Obywatelskich
4. Klub6w Parlamentarnych:
P.0, PiS, Tw6j Ruch,SLD PSL
5. P_rezesa
I(rqigwei Rady PZD

Z Wrczami szacunkuuczestnicyOkrEgowejKonferencji
PrzedzjazdowejPZD w Opolu
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