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W imieniu zarz4tluRo&innegoOgroduDzialkowego,,Bemo
Ostrolgce,reprezelrtuj4cego
interesy820 dzialkowc6w,
rj4cychna714
dzialkach w naszyrn ogrodzie, zll'racarny sig do Pani Premier o
przepis6w dotycz4cych ruchu dzialkowego zawartych w
z dnia 13

grudnia 2013r. o rodzinnychogrodachdzialkowych@2. U. z2 14r. poz. 40)
w odpowi edzi na v,'yst4pienie pani prof. keny Lipowicz,
ika Praw
Obywatelskichw sprawiedotyczqeejstatusuPolskiegoZwiqrltt
ialkowc6w
po uprawomocnierriu
ych
sigustawyz drrjra13grudnia}0l3 r. o
ogrodachdzialkowych.
Zdanem zarzqduRodzinnegoOgroduDzialkowego,
Ostrolgce,wyst4pirenieo zajEciestanowiskaprzezPaniq
sprzecznoSci
z podstawowqfunkcjqRPO,jak4jest obrona
interes6ww imig dlobrawsp6lnego.W swoim wyst4pieniuz
Rzeczrik Praw Ob,ywatelskichujmuj4c sig bowiemza grupk4
ufworzonychstowrzyszeri pretenduj4cychdo mianadzi
senskonst5rfucyjno,Sci
ustawy o ROD oraz ujaurnia pmwdziwe i

stoi w raLqcej
lskich
24.06.2014
r.
brmalnie
,podwala

je

rzekomychreformi#or6wruchu dzialkowegow Polsce.W ich i
najwa2niejszymre:zultatemwyroku TrybunaluKonst5rturyjnego dnia 11lipca
2012r. przndprzys*qpieniem
do tworzenianowej ustawyo rodzi
ogrodach
dzialkowychmialo,byd zakofczeniefunkcjonowaniaPotrskiego
i wiqzku
Dzialkowc6w w ksrnalciewynikajqcymz niekonsgrtucyjnych
lsow oraz
sprawiedliwypodzial maj4tkutej organizacjl Ot62to, w panstw prawa,w
imig interes6wjakiej5blizej nieokre$lonejgrupy,naleiatorozwi
lub
zdelegalizowad
prarwniefunkcjonuj4cestowarzyszenie
broniqce

a

po to by przejq6i ,,,sprawiedliwie"podzieli6jego maj4tek.To

e, naszym
negopafstwa
prawa orazwyraia, zamiasttroskio dobro obywateli, chgd
na kasei
maj4tekPZD zpotnocqnadu{waniaprawado demokracjii
i
zrzesz,anta
sig. Wyst4pienieRPO Swiadczyo tym, 2e interesy
ruchu
dziabkowegow Pollscepo uprawomocnieniu sig nowej ustawy o OD, bgd4cej
wynikiem komprornisuwszystkichsil polityczrych oraz inicj
zdaniem, stanowi :niedopuszczalnenaruszenie zasad

obywatelskiej, pod k16r4podpisalo sig bez maNamilion dzi
zostaly zaspokojone i nadal szukajq oni pozaprawnych dr6g do i
m.in. poprz,eznaci:iki na rzecmTl<apraw obywatelskich oraz

zaspokojenia

wyst4pieniaDyrektoraBiura Studi6wi Analiz S4duNaj
opinig publiczn4 rz;ekomlmrzamachemna swobody
zrzeszarrdLa
sig, tak lby ukry6 swoje prawdziwe, jak najbardziej
intencje i plany. Mamy nadziejg,hePan Premier postawi tamg
nieprawnym dziaNaniomi zajmie negatywne stanowisko wobec
naruszanialitery prawa zawartegow ustawie o rodzinnych
dzialkowych.

prawa do
ialne
niegodnym i

lkich pr6b

SzanownaPani Prermier

Rzekomiobroricyswobodyn'zeszariasig na gruncieustawy
stowarzryszeniachlv
odniesieniudo ruchu dziatkowegonie chcq
ze ustawa o rodzinnych ogrodtrch dzialkolvych zdrua13
ustanowila stowarzyszeria ogrodowe, a wigc nowego rodzaju
powolywane w cehuzakkadatiai prowadzenia ROD oraz obrony
reprezentacji ich cz:lonk6w. Do stowarzyszentych stosuje sig

przepisyustawyz <lnia7 kwietnia 1989r. - Prawoo

o

igtat o tlm,
2013r.

o
ale

prawo do ich tworztetia, a wigc do nzeszaria sig w nich maj4 tyl
dzialkowcy i
osoby zainteresowane zawar ciem umowy dzierhawy dzialkowej . ten spos6b
ustawodawca ogruiczyl grono os6b zainteresowanychwolnoSci nzeszaria sig,
uzrraj4ci2 nie wsz)'scy obywatele na zasadachpehrej r6wnoSci
wptywad

na losy i zarzqdzarrie
nieruchomoSciami,
na lt6rych istniej4 lub
ogrody dzialkowe. U rcral,2e takie prawoprzystuguje tylko

m
ier?awy
dziatkrna warunkachokre6lonychw ustawieo ROD. W tym
ie oraz w tak
okre5lonej grupie os6b zagurarantnwanowolnoSd do nzeszaria s w
stowarzyszeniu, kt6re zagwarantuje wykonanie zadafi okre$
w par. 46
dzia.lkowcom otaz,osobom zainteresowanym zawar ciem umowy

ustawyo ROD.
Gdzie w tej sytuacji zrrajdujemy dowody zamzchu na
i dqheniedo odbudrowyrzekomego monopolu PZD? Kazde st
ogrodowe,kil6repodejmie sig reallzacji zadafiopisanychw usta

'jne wolnoSci
o ROD ma

- 3prawo szukadswoich ztryolennik6w
oraz czlo*6w z grona
oraz
os6bzainteresowanych
uryskaniemprawado dzialki. Natomiastczlonkowie
takiegostowarzysz:enia
ogrodowe5o,cT to bgdziePZD, czyj
stowarryszenie,musz?wziql na siebie cigimrodpowiedzi
nie tylko za
realizacjg swego hobby dzialkowego, ale takhe za los i

trwaloSi, a

wigc r6wnie2rozw6j rodzinnychogrod6wdzialkowych,powi
pieczyi zarz4dowi.Czy tegopodejmqsig stowarryszeriazawr

ich
z grona

os6b ,,prosto z ulicy" , ludzi bez m'iqzl<tt z dziatkam| ludzi nie
zainteresowanych przestzeganiem prawa na gruncie rodzinnych ogrod6w
dzialkowych?. Naszym zdaniemnie jest to mozliwe, a wigc
ustawa o
ROD dobrzeopisqiei uprawomocniatradycjeruchu dzi
oraz chroni
interesy dziaNkowc6wi ich rodzin.

SzanownaPaniPrernier
Wskazujqcna tych kilka aspekt6wdotyez1cychwyst4pienia
zwracamy sig z gor4cq pro$b4 o obrong stanu prawnego
uprawomocnieniu sig ustawy o ROD w dobrze pojgtym

Jeszczetaz

po

milionowej

rzeszyr odzrndzialkowych orazw interesie prry szlegorozwoju
dzialkowego zgodrie z zaNoLetiamii intencjami zawartymi w

o ROD.
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