STANOWISKO
Konferencji OkrpgorvejPolskiegoZri4zku Dzialkolvc6wwe Wroclawiu z
clnia 14 sierpnia20tZ r. w sprarvieWyroku Trybunalu Konsfyturyjnegoz
dnia 11 lipca 20L2r.
a OkrqgowaPolskiegoZwia-zkuDzialkowc6rvrve Wroclawiu,
Konf'erencj
w kt6rej uczestnicz4przedstawicielewszystlcichogrod6w clziaikourychokrqgu
wroclawskiegostwierdza,2eWyrok TrybunaluKonstytucyjnegoz dn\a l1 lipca
i wzbudzil zdziwienieblisko 60 tysiqcznej
2012 r. byl wielkim zas'koczeniern
rzeszy uZytkownik6w dziateL<w rodzinnych ogrodach dzialkowych okrEgu
wroctawskiego.Dziatkowcyjak i czlonkowiespolecznychorgan6wPolskiego
Zwiqzku Dziaikowcow spodziewali siQ bowiem niewielkie.i ingerencji
Trybunahrw ustawQ,tym bardziej, 2e zar6wno Sejrn RP jak i Prokurator
tylko 4
Generalnypodtrrymaliswojestanowiskaw zakresieniekonstytucyjno6ci
I Prezesa S4dr.l
przepisdw ustawy a pr:zedstawicielwnioskodawcy
Wbrew
wcze(niej
wniosek.
Najr,vy2szegoznacznie ograniczyl zto1ony
oczekiwaniomTrybunal Konstytucyjnydokonaljednak oceny calej ustawy o
rodzinnychogrodachdziaikourychstwierdzajqeniezgodno$6z Konstytucj4a2
24 przepisdwustawy, godzqctym samymw podstawoweprawa dzialkowc6w,
wiEkszoSi przepis6w ustawy
ogrod6w i Zwiqzkw. Uchylaj4c zdecydor,vanq
Trybunal nie dokonat w spos6bwta3ciwy analizyjej tredci a zwlaszczanie
zwrbcil uwagi na ideg zawartqw ustawie,kt6ra bardzodobrze slu?ytadoteldnie
i gminom.
dz:ialkowej,ale takle catemuspoleczeristwu
tylko spolecznodci
Trybunal nie wzi$ r6wniez pod uwagq potrzeb spolecznych i
istnieniaogrod6ww miastachorazpraw sprawdzoneji wielce
zagwarantovu'ania
zasluaonejdla ogrod6w sarnorzqdnej,niezaleinej i pozarz4dowejorganizacji
- PolskiegoZwiqzkuDziaikowc6w.
spotecznej
TrybunalKonstytucyjnywychodzqcz blqdnegozaloheniao konieczno$ci
pozycjiZr,viqzku
nie uwzglqdnilmozliwodci
likwidacjilzw. ,,monopolistycz:nej"
organizowania
i prowadzeniaogrod6wdzialkowychtakle przezinne podmioty.
W rzeczywistofciTrybua,atwydaj4cWyrok wyst4pil przeciwko silnemu,dziqki
przepisom ustawy Zliqzko"wr, silnemu dziqki jednodci organizacyjnej,
z powodzeniemzawartew ustawiecele i zadania.CelemWyroku
realtzuj4celnu
bylo zatemrozbicie i podzieleniepolskiegoruchu ogrodnictwadziatkowegoa
w walceo zachowanieogrod6w.
tyrn samymoslabieniejego skrrteczno5ci
Konferencja Okiggowa stwierdza, 2e uchylaj4c przepisy ustawy
dotyczEce likwidacji ogroddw Trybunat stworzyl szerokie mozliwo$ci
przeznaczania i sprzedaly teren6w ogrodow na cele kornercyjne i
deweloperskie.Z Wajobrazum.iastw kr6tkim czasiemogq.znikn4dw zwiqzkuz
tyrn licaneterenyogrod6wdzialkowych.

Wyrok Trybunalu godzi zafemw pra\,voogrod6w do istnienia,w pra\,vo
do ich rozwoju oraz w prawo dzialkowcado r:zytkowaniadzialki. Uchylaj4c
Trybunal
przepisy dotyczqcezwolnierlod podatk6wi oplat administracyjnych,
stworzyl mozliwofi opodatkowaniateren6w ogrod6w i ponoszeniaciEzar6w
podatkowych przez dzialkowc6w. Uchylaj4c przepisy dotyczqcewtasnodci
Zwiqzku urz4dzehi obiekt6w ogrodowychstrvorzylniozliwoSdich przejqcia
pxzezgminy lub Skarb Pafistrvaco jest jawnym pogwatceniemchronionego
konstl'turyjni e prawawlasno6ci.
KonferencjaOkrqgowaPolskiegoZwiqzku Dziaikowc6w we Wroclawiu
stwierdza, 2e Wyrok Trybu:nalu Konstytucyjnego odpowiada tendencjom
niekt6rych partii polityczrrych i grup biznesorvych,kt6re od wielu lat
w duzychmiastach,
wypowiadalysip przeciwkoistnieniuogrod6w,szczeg6lnie
pominto
nieustannego
lansujqcfalsryw4tezqtzw. ,,blokowania"rozwoju rniast
wprowadzantalicz;rrychustawowych ograniczei praw dzialkowcow i Zwi4zku.
KonferencjaOkrEgowapodzielapogl4dywyrazonew zdaniachodrqbnych
SEdzi6wTrybunalu Pana Marka Kotlinowskiego i Prof. Andrzeja Wrobla,
ktotzy zaruucajqcWyrokowi brak konstytucyjnych podstaw do rozwiqzania
uwagQna
spolecznejorganizacji- Polsk.iegoZwiqzku Dziaikowc6w zrYracaJE
idee zawartew ustawieo rodz\nnychogrodachdzialkor,vychi realizowaneprzez
cele spoleczne.
Zw r1zekobiektywnieuzasadnione
'Wyrazone
poglqdysqzbielnez celamiZwiqzku,w
w zdaniachoclrqbnych
jezeli chodzi o ochronpnajbiedniejszychgrup spolecznycirw
szczegolnodci
rozwojukraju.
Polscei o realizacjqzasadyzr'6wnorvazonego
KonferencjaCkrqgowal?oiskregoZwiqzkuDzialkowc6w we Wroclawiu
przyjmuj4c Wyrok Trybr-rnalutylko do ,,viadomo6cistlvierdza, ze jest on
szkodliwy r6wniez cilatego,2e>prowadzido dalszegouboZeniaspoleczet'rstwa
polskiego,o czym zapomnieliSEdziowieTrybunatuKonstytucyjnego.
Pomiino lVyroku Trybunalu Konstytucyjnego- KonferencjaOkrqgowa
PolskiegoZwiqzku .Dzialkowc:6wwe Wroclawiu wzywa wszystkie zarzqdyi
komisje statutoweogrod6wdz:ialkowychdo dalszegosumiennegowypelniania
swoich obowiqzk6v,' oraz udziela wszelkiego poparcia Krajowej Radzie
Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w dla dzialan maj4cych na celu lagodzenie
skutk6w Wyroku i odwr6cenie niekorzystnychtendencji wynikaj4cych z
Wyroku Trybunalu.
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