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Pani

ffi*["#lT oou*aterskich
skierowanymdo
W wystqpieniuPani z rinia 20 czerwca2014r., mak 1.612,25.2014.NC
Pani Elzbiety Bieikowskiej - Ministra Infrastrukfury i Rozrvoju przedstawiaPani swoje
wqtpliwo$ci,co do kons{ducyjno$cinowej ustawyz dnia 13 grudnia2013 r. o rodzinnych
ogrodach dzialkowych w zakresie przepis6w przejdciowych, na mocy kt6rych Polski
Zvtiryek Dziatkowc6w tzostalprzeksztalconyw stowarzyszenieogrodowe i zachowal
osobowoi6prawnq.
W ocenie Pani Rzecanik przepisy przej$ciowenowej ustawy o rodzinnych ogrodach
dziatkowychnadal utrzl'muj4 istnienie Zwiry)atbezwzglqdu na to, cry jest to zgodne z
wolq os6b,ktdre byty jego czlonkami zarz4dowustawyz dnia 8 lipca 2005 r. Kwestionuje
Pani bowiem przepisy te.j ustawy w zakresiewyodrgbniania sig ogrodow dzialkowych ze
struktury Zwr1zku, kt6re w swej istocie zrrasz.4monopolisfcm? po4ycjQ Zwi4zku i
powoduj4,ie podmiotempraw wynikaj4cychz ustawybedqwla$niedzialkowcy.
Odnoszqcsig do obaw Pani Rzecmik, co do kons{rtucyjno$cinowej ustawydzialkowej,
Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego ,,Pod Swierkiem" w
cztonkowie Stowar4ysz<=nia
Stroniu Slqskim z cal1 i;tanowczo6ci4nie godz4 sig z argumentacj4,kt6ra prowadzi do
wniosku, Le ustawoda'wca powinien pozbawid Zwi4zek prawa do dysponowania
maj4tkiembez oczekiwaaiana podjqciesuwerennejdecy4iprzez dzialkowc6ww zakresie
wyboru stowarzyszenia,ilct6rema ogrodem zxz4dzac.
Wymienione wyzej wyst4pienie Pani rzecmik, w naszej ocenie jest wysoce
niepokojqce. Zawieru ono elementy dowodz4ce, Le dzialkowcom spokoj i wiara w
trwalo$d prawa nie s4 dane. Dzialkowcy od momentu uchwalenia nowej ustawy o
ogrodach dziatkowych mieli 6wiadomo{6,2e to nie koniec batalii o dobr4 ustawg, o
pruetrwanie i rozw6j ogrod6w dzialkowych. Nie mamy zludzefi co do tego, 2e pod
pozorem troski o kons{ytucyjno$i prawa stanowionegoelity rz4dz1cew naszymparlstwie
przy wsparciu autorytr:t6w, zw*aszcza profesjonaiist6w, kt6rry doskonaie potrafiq
tlumaczyi konstytucjg nic4ym jak ekonomig, nie rezygnujq z zarniar6w uwolnienia
gruntow ogrod6wdzialkowych spodwtradztwastowarzyszef,ogrodowych.
Do wiadomq5ci:
- Pani ElzbietaBierlkowskaMinister Infrastrukturyi Ronvoju.
- Krajowa Rada PolskiegoZwi4zku Dziaikowc6w.
- Okrggowy Zarz4dSudeckiPolskiegoZwi4zlcttDziatkowcow
- TabliceogloszefiR.O.D "Pod Swierkiem"w StroniuSl4skim
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