
Szanowna Poni

S T A N O W I S K O

Okrpgowej Konferencji Przedziazdowej Polskiego Zwiqzku
Dzialkowc6w w Opolu z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie obrony
ustawy o rodzinny,ch ogrodach dzialkowych z dnia 13 grudnia 201.3 r.

Szanowna Pani Premier

My uczestnicy OkrEgowej Konferencji Przedzjazdowej PZD w Opoiu

wyrahamy swoj4 dezaprobatE wobec wystqpienia do Pani Rzecznika Praw

Obywatelskich Pani prof. dr hab. Ireny Lipowicz podwalaj4cej konst;rtucyjnoS6
nowej ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku,
kt6re w konsekwenc.ji moze doprowadzic do likwidacji, a mohe o to chodzi,
rodzinnych ogrod6w dzialkowych i calego ruchu ogrodnictwa dziaikowego z ponad

I 15-1etni4 tradycj4.
Pragniemy przypomnie6, ze konsgrfucyjny organ jakim jest Rzecz Praw

Obywatelskich, w demokratycznym panstwie prawnym powolany zostal po to,

aby stai na strafi prarworzqdnoSci i ochrony nabyrych praw obywateli. Odnosimy
nieodparte wrazenie, :le j est wrecz odwrotnie.

Pani Rzecznik'w swym wystqpieniu wykorzystala wystqpienia Stowarzyszeri
Regionalnych Ogrodow Dzialkowych z Krosna, PrzemySla i Krakowa, kl6re od
wielu lat sq w konflikcie ze Zwiqzkiem i gor4co Iiczyly, ze ustawa nie zostanie

uchwalona. St4d icLL i Pani Rzecznik wystqpienia neguj4ce konsf5rfucyjnoSi
rozwiqzah prawnych zawafich w ustawie.

Uwazamy stanowczo, ze wyst4pienia s4 bezpodstawne i w;rsoce szkodliwe
dla polskiego ruchu ogrodnicfwa dzialkowego oraz dzialkowc6w - obywateli
Rzeczpospolitej Polsk i.

Pani Premier

Nowa ustawa :r 13 grudnra 20I3r. jest ewenementem w ponad 1l5-letniej
historii ogrodnictwa dzial, bowiem wiEkszoSd regulacji prawnych oparta zostatana
obywatelskim proj ekcie.
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Z catym szacunkiem stwierdzamy, 2e ostateczny ksrtah ustawy jest
wynikiem wielkiego kompromisu, kt6ry staral siE godzi6, czgsto sprzeczne interesy
partii politycznych i przerohnych Srodowisk. O wielko5ci kompromisu niech
Swiadczy fakt, 2e ustawa zostala uchwalona przez obie lzby Parlamentu RP
prawie jednomy6lnie,

Z ubolewaniem podkreSlamy, 2e wszystkie organy ustawowe Zwiqzlcu
i dziatkowc6w od prawie 20lat ciqgle walczqz otganami pansfwolvymi i nie fylko,
kt6rych celem jest unicestwienie ruchu ogrodnictwa dzialkowego, likwidacja
najwiEkszej samodzielnej i samorzqdnej organizacji spolecznej jakq jest Polski
Zwiqzek Dziatkowc6w licz4cy wraz zrodzinarni ponad 4 miliona obywateli RP.

Jednoznacznie wystqpienie Pani Rzecznik odbieramy jako kolejny atak
na nabyte prawa Zwiqzk:tt i dzialkowc6w, atak nie maj4cy uzasadnienia prawnego,
wreszcie atak na obowiqzuj qcy lad konsQrtucyjny.

Ustawa zasadnicza jak4jest Konstlrfucja RP zapisem art. 58, ust. I zapewnia
nam wolnolc zrzeszanie siE i takiej wolnoSci oczekujemy.

Pani Premier

W kontekScie wyst4pienia Pani Rzecznik i Stowarryszei z Krosna,
PrzemySla i Krakowa pragniemy dla przypomnienia przytocryi stowa Premiera
Rz4du skierowane da dzialkowc6w pod koniec 2013 roku w zwiqzl<tt z koricowymi
pracami legislacyjnyrni nad projektem ustawy o ROD:

,,OsobiScie zaangahowalem siQ w
przypilnowal, by zmiony byty tylko
w er dykt Trybunalu Kons tytucyj nego "

i Premier dodal ,,Zagwarantujemy
ogrod1w dzialkowc6w".

prqce nad nowq ustm'vq. Zamierzam

tam, gdzie sq niezbqdne wymagane przez

dzialkowcom bezpieczeitstwo i trwqloi6

Naszym zdaniem pozostaj4 w jawnej sprzecznoSi z tre$ci4 wystqpienie Pani
Rzecznik.

Pani Premier
Regulacje prawne zawarle w nowej ustawie w pelni realizujq wyrok

Trybunalu Konsfrfur:yjnego z l1 lipca 2012 roku i nie stoj4 w sprzeczno6ci
z kons tytucyj n4 zas adqwo lno 5 c i zr zeszania siE.

Czytelne i spojne zapisy ustawowe zawierajqfundamentalne zasady i prawa
zapewniajqce trwa'ly rozw6j ogrodnictwa dzialkowego, samodzielnoS6
i niezalehno 5 (, Zw iqzku, p lur al izm w o gro d ach.



Pani Premier

KonkludujQc, My uczestnicy OkrEgowej Konferen cji Przedzjazdowej PZD
w Opolu prosimy Pani4 Premier o nie uwzglgdnienie wystqpienia Rzecznika
Praw Obywatelskich i uszanowanie stanu prawnego ustanowionego ustaw4 z
l3 grudnia 2013 r. o ROD.

Niniejsze stanowisko kierujemy do wiadomo6ci
1. Marszalek Sejmu RP
2. Premiera Rzqdu RP
3. Rzecznika Praw Obywatelskich
4. Klub6w Parlamentarnych: P.0, PiS, Tw6j Ruch, SLD PSL
5. P_rezesa I(rqigwei Rady PZD

Z Wrczami szacunku uczestnicy OkrEgowej Konferencji
Przedzjazdowej PZD w Opolu

f,erea< "f/"r{&t

|t rS pt'*< trh,
Yx/+ a4^'"

Yqr.*-oefu

'p;A,*^EA*C,

J;^ ?^e. "U
ffio'fru lilfu*
t,A ''/ \ Y

Wwh,r,e- #-ts-e{^

P o d p i s y

,"';ek bi;1.
r"+** '4t,
il}'oxrqs*lY ?,'i
\* Z-arr-.:Jq', i,
\*o tot:lsttt 5'"
Ylro;:Y7'

/tdA8.'ry,,-i t/-oajl*
'fuofn %r"/a,t")
l#(;#'ffi"',,
It,r/ ,rk/**'
7,"o, rT q- [,oen/ -J-lert r yft 't

/r/r/,i (

5W{* ,wtnh? v_
q_p ro-rdle' ;yot-w,y,
,{a'rj.nu *it,


