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OkrEgowa Komisja Rewizyjna Polskieg o Zwiqzku Dzialkowc6w w Opolu

z glgbokim niepokojem przyj,qla wyst4pienie Rzecznika Praw Obywatelskich

pani prof. dr hab. Irreny Lipowicz skierowane do Pani Premier.

Wystqpienie Pani Rzec:znik jest zbiehne z wystqpieniami Stowaruyszeh

Ogrodowych z Krcsna, Przem.ySla i Krakowa i godzi w byt prawny ustanowiony

ustaw4 z dnia 13 grudni a 20t3ir. o ROD, co w konsekwencji moze doprowadzi6

do likwid acjr rodzinnych ogr,cd6w dzialkowych i calego ruchu dzialkowego

posiadaj4cego ponad I I 5-letni4 tradycjE.

Zqdania skit:rowania urstawy o ROD do Trybunalu Konstytucyjnego i

stwierdzenie jej nir:konstytucyjnoSci w niekt6rych artykulach jest bezpodstawne

i nie ma uzasadnierria Prawnego'
Nalezy podkreslid, 2e wielu podmiotom w Polsce mtEdzy innymi

Zwiqzkowi Miast Polskich zelelato na nie uchwaleniu nowej ustawy o ROD.

Rzeczywisto$i okazala siQ inna i st4d ich rozgoryczenie i konsekwentne

negowanie dorobku legislacyjrlego dziatkowc6w.

W nowej ustawie zawat1e s4 fundamentalne zasady i prawa zapewniajqce

niezalehno|| Zwii;zku, trwaly rozw6j ogrodnictwa dzialkowego i pluralizm

w ogrodach. W calo$ci zrealizowane zostaly zakwestionowane zaptsy ustawy

z 2005 roku zaw arte z wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z Il Lipca 2012 roku'

Nadmienic nale|y, 2e prace legislacyjne nad projektem ustawy trwaly ponad

rok. W toku prar: podkomisrji sejmowej uwzglEdniono wszystkie wnioski i

postulaty nawet z,,gtaszane przez kluby poselskie, kt6rym uchwalenie nowej

ustawy nie bylo nzr rEkg.

Nie wdajerrny siQ w analizy prawne, bowiem ustawa ptzeszta calq.

SciezkE legislacyjrr4.



OkrEgowa Komisja Rewizyjna PZD w Opolu prosi Pani4 Premier
oddalenie w ca:loSci wyst4pienia Pani Rzecznik Praw Obywatelskich
uszanowanie stanu prawnego ustanowionego ustawq z dnia l3 grudni a 2013 r.

Wykorzystuj4c wielki Pani autorytet i pozycjE w Paristwie Liczymy,
ze nie zawiedzie F'ani naszych i calej spolecznoSci dzialkowej oczekiwari.

Niniejsze wystapi,enie otrzymujLdo wiadomoSci:
1. Marszalek Sejmu RP - Ewa Kopacz
2. Premier Rz4du RP - Donald Tusk
3. Kluby Parlamentarne: PO, PiS Tw6j Ruch, SLD, PSL

^-\
It) Prezes PZD - Eugeniusz Kondracki

Z wyrazami szacunku
Z upowahnienia czlonk6w Okrggowej Komisji Rewizyjnej PZD w Opolu

Z-ca pgzewodniczrtrcego OKR PZD
I

oman Zurkowski

o
i

Przewodnic y OKR PZD


