STANGWISKO
Konferencji Okrrqgowej Polskiego Zwi4zku Dzialkowcdw lve Wroctawiu
z dnia 74 sierpnia 2072 r. w spralvie obywatelskiego projektrl usta'wy
o ogrodachdzialkowych'

Konferencja Oklqgowa Polskiego Zw\qzl<ttDzialkowc6w we Wroclawiu
stwierdza,ze w zwiqzku z Wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnegaz dnia 11
lipca 2012r., k36ryuznat zaniezgodnez KonstytucjqRFaz24 przepisyustawy
o rodzinnych ogrodach dzialkowych zachodzi bezwzglEdna koniecznofi
nowegoustawowegouregulowania funkcjonowaniaogrod6wdzialkowych.
Trybunal Konstytucyjny podwalyl bowiern nie tylko prawo Polskiego
Zwiqzku Dzialkowc6w do istnienia i wykonywania swoich zadanale r6wniez
strvierdzil miqclzy innymi niekonstytucyjnoSi przepis6w dotycz4cych
zwoinienia Zwiqzku z podatk6w i oplat administracyjnych,zakwestionowat
wiasno36 Zwi4zkurdo obiektow i utz4dzei ogrodowych, prawo do obrony
komercyjneoraz niecdptatneptzekazywanie
ogrod6w przedlikwidacja na c,eLe
pod nowe ogrody dzialkowe.
grunt6w
Zakwestionowanezostaly zatem podstawowe prawa, kt6re gwarantuj4
istnienieogrod6rvw miastaohi mozliwodi uzytkowaniadzialek.
W tej sytuacji niezbEdnejest pilne przystqpieniedo opracowaniaa
nastqpnieuthwalenLeptzez Sejm RP nowej ustawy o ogrodachdzialkowych,
pomimo obowi4zywaniajeszczeptzez okres 18 miesiqcy przepis6wobecnej
ustawyo rodzinnychogrodachdzialkolvych.
KonferencjaOkrqgowaFolskiegoZwiqzku Dzialkowc6wwe Wroclawiu
stwierdza,ze nowy projekt ustawy o ogrodach dziatkowych powinien by6
przygotowany pru,ez Sam Zwiqzek, przez dziaikowc6w, przez czlanklw
ln**"y*t organow Zwiqzku" Ilikt bowiem nie zna tak dobrze poffzeb rodzin
dziatkowc6w, znaczeniaogrod6w dzialkowych,roli jak4 spelniajqw strukturze
przyszla organizacia,
miast,cel6w izadanjakie ma do z;reali.zowania
Nowy projekt ustawy powinien odnosid siQ do tradycji i historii
ogrodnictwadziatkowegow Polscei zachowa6mozliwie wszystkiete prawa,
kt6re nie zostaly zakwestionowaneprzez Trybunat Konstl4ucyjny i kt6re
umozliwiqistnienieogroddw,ich dalszyrozw6j. Nowy projekt ustawypowinien
zachowadjak najwiqcej praw dziatkowc6w,w tym prau'o do niezakl6conego
u2ytkowaniadzialki, do zwolnieri podatkowychi do odszkodowafi.
Projekt nowe.iustawy powinien takZe uregulowa6prarvo do wlasnodci
obiekt6w i urzqdzen ogrodowych oraz zasady za\<ladantaI zarzqdzanta
ogrodauridzialkuwymi.

Nor.vy projekt ustawy o ogrodach dzialkowych powinien ptzede
wszystkim uzyska(,status ,,obylvatelski",pod kt6rym powinni podpisaf siE
wszyscydzialkowcy. Tylko taki projekt ma bowiem szansquzyskaniapoparcia
nie tylko przez samorz4dyterytorialne, przez mieszkaric6wmiast i gmin ale
takze przez wszystkich posldw i senator6wbez wzglEdu na reprezentowan4
opcjqpolityczn4.
KonferencjaOkrEgowaPolskiegoZwiqzku Dzialkowc6w we Wroclawiu
upowazniai udziela poparciaKrajowej Radzie Zwiqzku do wszeikich dziatari
maj4cychna celu opracowanieprojektuustawyo ogrodachdziatkowych.
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