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Polski Zw igzek Dzialkow cdw
Okrggowy Zam4d Swigtokrryski
w Kielcach

W odpowiedzi na rskierowane z*lpyta&ra zE sffony Okrggowego
Swigtokrzyskiego PZD oraz kieleckich dzialkowc6w w zwr1?k:tr z
w dniu 20 grudnia 2013 r. lis,tem Zwrqzl{u Miast Poiskich do Prezydenta RP
Komorowskiego w zakresie sugestii skierowania nowej ustalvy o rodzinnych
dzialkowych do Trybunalu Konstytucyjaego z uwagi na powstale ,powaine
konsrynrcyjne" co do jej zapis6w ofttz po zapoznaniu sig z tre$ci4 dw6ch
zgloszonych na etapie legislacyjnyrr do przedmiotowej usta\rry (z dnia 7 i 8
2013 r.) pragniemy wyrazi6 swlje negatywne stanowisko wniniejszej sprawie.

Miasto Kielce, jako j,edno z miast cdonkowskich Zwiezku, z calq
nie jest tym, kt6re nanaje, D pr:zepisy nowej ustawy o rodzinnych ogrodach dzi
gudnia 2013 r. stojq w opozyrji do praw wla$cicielskich gmin co do teren6w
ROD.

Obywatelski projekt ustawy w zakresie polskiego ogrodnictwa dzialkowego
na przestrzeni minionych 18 rrriesigcy niezurykle trudnq balalig o jego uchwalenie i
w Zycie.

Obserwujqc wydanenia, jakie miaty miejsce od wyroku Trybrmatu
z Iipca 2012 r. aZ do dnia clzisiejszego, tnrdno nie zawtairy€, jak wielka
i jednorii calego $rodowiska ,fuialkowc6w towarzyszyla trosce o wypracowanie
regulacji dla milionowej gnrpy dzialkowc6w i czlonk6w ich rodzin. Nie brakowalo
szczeblu lokalnym i og6lnopolskim - m.in. manifestacja z 10 pa.idziernika
w Warszawie.

Ucbwalona pfiez Sejnr RP Ustawa jest bez wqtpienia
Srodowiska dzialkowc6w i potrvierdzeniem ogromnej troski
i idei ogrodnictwa dzialkowego w Polsce.

Podniesione w liScie z <ilnia 20 grudnia 2013 r. obawy o nadmieme
wla{cicielskich gmin w odniesiieniu do teren6w zajgtych pvez ogody dzialkowe
w naszej ocenie niezasadne.

Potwierdzeniem powy:Zszego jest chociazby fakt" iz zdecydowana
zastzp?*;ir skierowanych przr>z ZMP na etapie prac sejmowych i senackich,
w ostatecznpn tek$cie ustalvy z: 13 grudnia20l3 r. uwzglgdniona.
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Zamieniono chociazby pierwotry wniosek likwidacyjny do
ogrodowego na ,qdanie likwiclacji ROD, dodatkowo zabezpieczone s4dow4
ewentualnej odmowie zatwierdzenia proporycji umowy ,,lilmridacyjnej"' pfizez
stowarryszenie.

Uznano za zasadne talcee dokonai, sugerowanej zamiany zwolnierl
podmiotowych na przedmiotowe.

Dokonuj4c oceny catoksztaltu przepisow Rozdzialu 3 Ustawy, trudno
romiqzai, kt6re hamujq czy wrgcz uniemo2liwiajq realizacjg prawa
ze strony gminy do terenu ogrodu dzialkowego.

Cigzko jednocze$nie naszym zdaniem oczekiwad, aby pmepisy w
potencjalnej likwidacji ROD mogty mied charakter calkowicie liberalny czy dowolny.
to w sprzeczno$ci z charakterem takich obiekt6w, lct6re sluzq przeciea calej
spolecmoSci lokalnej i rypisujq sig nierozerwalnie w jej krajobraz i architekturg.

Realizuj4c powyZsze zatoi:enie, Miasto Kielce w pmwadzonej polityce
uwzglgdnia chociaZby dalsze lirnkcjonowanie kieleckich ogrod6w w miejscoqych
zagospodarowania przestrzennego.

Mamy Swiadomo$i, 2e trudno czruiem w pelni pogodziC interesy r62nych
Dokonujqc jednak pr6by posza;nowania kilku wartoSci, nie mo2na jednej
poprzf,z likwidacj g innej.

Przepisy obywatelskiej ustawy o ROD z uwzglgdnionym.i zmianami i propozyc
strony licznych Srodowisk, zariwno pottycznych, jak i wladz sarnorzqdowych, s4 w
ocenie udan4 pr6b4 osi4gnigcia kompromisu. Zaberyieczajq ogrody dzialkowe przet
likwidacja z jednoczesnym uvrzglgdnieniem wlasno$ci grninnej. Pozvtalajq
ROD w politykg miast oraz daj4 podstawy do ich dalszego rozwoju. Wprowaclzony
niej chocia2by art. 76 tworzy podstawy do regulacji prawnej tych teren6w ogrod6w
mimo firnkcjonowania nierzadko pv.ezl lkadziesi4t i wigcej lat,zt6inychptzyeryn,
do zajmowanego terenu na dzie:fi dzisiejszy wykazaf siE nie mog4.

Niniejszym listem wpisujemy sig takze w pelni w swoje wcze5niejsze
zakresie konieczno$ci dalszego isnrienia ogrodnictwa dzialkowego, zar6wno w
mieScie, wojew6dztwie Swigtokrzyskim jak i w skali calego kraju.
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