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Na zebraniu w dniu 16,08.2OL4r, wszystkich działkowców naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego,

które w oparciu o nową ustawę wyboru stowarzyszenia ogrodowego będzie prowadziło rodzinny
ogród dzialkowy w myśl przepisów przejściowych ustawy o ROD budzi nasz niepokój co do Pani
zrzutów niekonstytucjalności przepisów przejściowych obowiązującej ustawy z dnia 13,12.2013r o
rodzinnych ogrodach działkowych( Dz. U. zZOLĄr poz.40).

Obowiązująca ustawa w całej rozciągłości uwzględnia wytyczne orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego. Poszczególne artykuły przywołanej ustawy dają możliwości każdemu obywatelowi
być członkiem Polskiego Związku Działkowców lub dzierżawić działkę bez przynależności do PZD, a
ponadto każdy ogród może utworzyć własne Stowarzyszenie prowadzące ogród lub należeć do
stowarzyszenia jakim jest Polski Związek Działkowców.

Podkreślić należy fakt, że po utworzeniu i zrejestrowaniu w KRS nowego stowarzyszenia
prowadzącego ogród, PZD ma obowiązek przekazania wszystkich środków finansowych i majątku w
ogrodzie dla nowego stowarzyszenia co świadczy o tym, że związek nie robi żadnych przeszkód do
wyłączenia się z jego struktur.

Wydaje nam się, że problem ,,monopolu" PZD raz na zawsze powinien zniknąć z dyskusji i powinno
się dać spokojnie funkcjonować stowarzyszeniu w nowych warunkach akceptowanych przez

olbrzym ią część działkowców,

Zgodnie z ustawą o ROD oddano decyzję co do dalszego istnienia PZD samym działkowcom. W
ogrodach odbywają się swoiste referenda- jest to największy demokratyczny wyraz oddania władzy
obywatelom.



Wielomiesięczna dyskusja z ramienia Ęch polityków, ludzi znających Konstytucję i o9bowiązujące w
Polsce akty prawne była prowadzona po to,aby uchwalić prawo, które będzie zgodne z KonsĄftucją i

zagwarantuje równe prawa wszystkich działkowców.

Uważamy, że powstato duże nieporozumienie co do podważania ustawowych rozwiązań

wynikających z ustawy bo nie należy chyba mówić o innym podtekście,

Zwracamy się do Pani Profesor o nie stwarzanie nieuzasadnionej sytuacji powstającej po liście

skierowanym do Pani V-ce Premier i wycofanie się z kampaniiskierowanej przeciw Polskiemu

Związkowi Działkowców.

Zwyrazami szacunku dla Pani Profesor
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