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POL SKrE GO ZWrA ZKU DZ,TALKOWC6W

z dnia 12 lutego 2014 r.

w sprawie wystqpienia Zwiqzku Miast Polskich do Prezydenta RP o skierowanie ustawy
z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach dzialkowych do Trybunalu Konstytucyjnego

Prezydium Krajowej Rady PZD, po zapoznaniv sig z wyst4pieniem skierowanym
do Prezydenta RP przez Prezesa Zl\/P Pana Ryszarda Grobelnego, w kt6rym ZNIF wnioskuje
o skierowanie ustawy o ROD do TK, stwierdza, iz inicjatywata jest dzialaniem nieuzasadnionym
i szkodliwym spolecznie. Podwulanie kompromisowych rorwipzan zawartych w ustawie o ROD
uznajemy za kolejny przejaw aktywnoSci Srodowisk dqzqcych do odebrania dzialkowcom
ustawowych gwarancji ich praw i usunigcia ich z teren6w uZytkowanych przez ich rodziny
od pokoleri.

NegatywnQ oceng tej inicjatywy potgguje fakc", iz z analizy przedmiotowego dokumentu
wynika, 2e rraaz:na czgfiC argument6w przekazanych Prezydentowi RP przez ZNIF byla
nieprawdziwa. Z oburzeniem stwierdzamy, i2 zalqczone do wyst4pienia analizy prawne nie odnosity
sig do ostatecznego ksztaltu ustawy. WigkszoS6 sformulowanych w nich zastrzeaen wobec projektu
ustawy zostala uwzglgdnionaprzez ustawodawcg w trakcie procesu legislacyjnego.

Powyhszy stan tzasadnia postawienie pytania, czy osoby odpowiedzialne w Zl\4P
za przygotowanie przedmiotowego wyst4pienia nie podjEty pr6by wprowadzenia wladz tej
organizacji, a nastgpnie Prezydenta RP i og6lu opinii publicznej, w bl4d, co do rueczywistej treSci
nowej ustawy o ROD? Potwierdzeniem tego przypuszczenia mog4 byi doniesienia medialne,
wskazuj4ce na propagowanie inicjatywy przez niekt6rych przedstawicieli ZMP w Srodkach
masowego przekazu. W publicznych wypowiedziach w dalszym ci4gu formufuj4 nieprawdziwe
twierdzenia nt. nowej ustawy i Bxorzq wruhenie, iz jej uchylenie jest celem wszystkich miast,
czlonk6w Z\/P. Tymczasem, z otrzymanych w ostatnich dniach oSwiadczef reprezentant6w miast
zrzeszonych w Z\/P, wynika, iZ dokument wystosowany w imieniu organizacji do Prezydenta RP
nie odzwierciedla rzecrywistego nastawienia znacznej czgsci samorz4d6w lokalnych bgd4cych jej
czlonkami.

Dlatego tez, Prezydium KR PZD wrrya wLadze Zwiqzku Miast Polskich do zaniechania
atak6w medialnych na ustawg o rodzinnych ogrodach dzialkowych i wycofania sig z podwaaania
aktu, kt6rego uchwalenie zostato przyjgte przezpolskich dzialkowcfw z olbrzymi4 satysfakcj4.

Jednocze5nie, w imieniu najwigkszej organizacji zrzeszaj1cej dzialkowc6w w Polsce,
apelujemy do wladz Zl\/P o podjgcie dialogu na temat miejsca ogrod6w w polskich miastach.
Dzialanie na wsp6lnym forum organizacji reprezentuj4cych miasta i dzialkowc6w niew4tpliwie
lepiej, niz ataki na ustawg chroni4c4 ogrody i dzialkowc6w, przyczyni sig do wykorzystania
moZliwoSci, jakie polskim miastom, a ztvlaszcza ich mieszkaricom, daje funkcjonowanie blisko
5000 ROD, w kt6rych z dzialekkorzysta blisko 4 000 000 obywateli.
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