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DZIALKOWCOW

w sprawie zagroteri powstalyc:fu
po wejiciu w iycie ustuwy o rodzinnych ogrodpw dziulkowych
Entuzjazmdzialkowcirw wywotany uchwaleniernprzez Sejm w dniu
l3
grudnia 2013 r. ustawy o rodzinnych ogrodach dzia,lhowych,podpisaniemjej
przezPrezydentaRP w dniu 18 grudnia20l3 r. zostal szybko zahamowany.
JuL
20 grudnia 2013 roku Zwi4zek Miast Polskichwystepil do prezydentapp
ze
swoim stanowiskiemw sprawieustawyo ROD, wyraLitjqcpowaLnewEtpliwogci
naturykonstytucyjnej,
jak r6.wnie?o rozwahenie
mozliwoSciskierowanianowei
ustawydo TrybunaluKonstyrtucyjnego.
Dziatkowcy zareagowialinatychmiast i wystosowaii do PrezydentaRp
setki list6w i stanowisk sprzeciwiaj4csig stanowisku,Zwiqzku
Miast polskichi
staj4cw obronieustawy gwarantujqcej zachowanieprzyptuguj4cychim praw. w
Krajowej Radziedokonanaz<tstalaanalizaprawnawystqlienia PrezesaZwiqzku
Miast Polskich do PrezydentaRP w sprawieskierowanflaustawy do Trybunalu
Konstytucyjnego. Analiza tvykazala bezzasadnolc,wrriosku Zwiqzku Miast
Polskich, a w konsekwencjjibezpodstawnoSi
zapovriBdzi,Ze kt6red z miast
prezydiur"6r
wyst4pi do Trybunalu K<lnstytucyjnego.
KR pZD przyjplo
stanowiskoi wezwalo wladze Zwiqzku Miast Polskich d,o zaniechaniaatak6w
na ustawEi wycofania siE z podwalania aktu, ktorEgo uchwaleniezostalo
przyjEteprzezpolskichdzialkoweowz olbrzymiEsatysfakcj4.
Bardzo pozytywnym zjawiskiem s4 stanowiska wtadz samotz4dowych
wielu miast, kt6re w listach do PZD odcinaj4 sig ocl dzialah Zwiqzku Miast
Polskich,pomimo 2e sqczlonkamitego Zwiqzku i deklarujqswoje poparciedla
ustawy i PZD. Warto tu wynnienicprzynajmniejniekt6re z tych miast: Kielce,
Czqstochowa,Nowy Tomysl, zielona G6ra, Gotdap, Slrzelin, Klodzko, Nowa
Ruda,Migdzylesie,Trzcianka,Syc6w,Mipdzyborzi inne.
Media, kt6re dotych<:zasatakowaly Polski Twiqzek Dzialkowcow
zarzucajqcmu monopol, po wej6ciu w 2ycie ustawy zeehgcajqdziatkowc6wdo
wylqczeniasiE spod rzqdow PZD. Pojawiaj4 siE artyhrlly opiewaj4cekorzySci
plyn4cez wyodrqbnieniasiEFiOD ze strukturpZD.
Symptomatycznesq dzialanianiektorych samor44dowmiejskich, ktore
zapowiadajqlikwidacje i wyprowadzenieogrodowz miast.w Gdyni za sprawq

zaktualizowanego studium uwarunkowaf i kieru ow zagospodarowania
przestrzennego13 z 16 ogrc,d6wdzialkowychma zos i zlikwidowanych.
Rada
Miasta w Miqdzyzdrojach podjqla uchwalg w spra e zmrany mleJscowego
planu zagospodarowania przeslrzennego miasta
kladajqc podstawowe
przeznaazeniedzialek w ROD pod ustugi wypoczl, kowe z dopuszczeniem
funkcji mieszkalnych dla wlasciciela obiektu. Stal zagroZone z powodu
roszczehdo grunt6w se ogr<ldywarszawskie,a Stow
szenie,,Dekretowiec"

reprezentui4ce
interesybytyc;hwlascicielinieruchomos
i warszawskich,
ktorych

grunty zostaly przejgte na mocy dekretu Bieruta, ie ustaje w skladaniu
kolejnych propozycji rozwiqzah. Najnowszymich
bem na zaspokojenie
roszczeh jest propozycja zlohona na rgce pani Wicepremier Elzbiety
Bienkowskiej.,,f)ekretowiec"chce zlikwidowania
ystkich warszawskich
ogrod6w zajmuj4cych 1200 ha gruntu, na kt6rych
ialki uprawia33 tys.
warszawskichrodzin, zprzez"naczeniem
500 ha na
kojenie roszczeAbylych
wlaScicieli,a 700 ha na sprze>daL.
Stowarzyszenie
towiec" twierdzi,Ze w
,,
ten spos6bmiastozyskalobykwotE30 mld zt.
Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnyt: ogrodach dzialkowych

okreSlitabardzov,ryrafinie
sp,cs6b
wylqczaniasiEogrod w z PolskiegoZwiqzku
Dziatkowc6w.PZ,D stoi na stanowiskupelnego
gania tych zapisow,
poniewazponosipeln4odporviedzialno6c
za ten proces bEdzieuczestniczylwe
wszystkich zebraniach slu:Z4c pomoc% rad4 ale rowniez baczqc, 2eby
postanowienia
ustawybyly u,ykonane.Glownie chodzii to,2eby to dzialkowcy
wypowiedzielisig co do przyszlolciogrodu.
Obecnie najwiqksze znaczeniemaj4 narady dl aktywu PZD, ktorych
celem jest dostarczeniewiedzy z zakresu zmian w
wie zwiazkowvm w
zwiqzku z wejdciem w 2yci<t ustawy o rodzinnych o

odach dzialkowych. Te
szkoleniadostarcz4r6wniez informacji, jak przyjmo ana jest ustawa w6rod

dzialkowcow i jakie jej zagardnienia
wzbudzaj4wqtpli ici. Aby wiqkszoSi
z
nich rozwia6Krajowa RadaI>ZDwydalabroszurEpt. rzewodnik po ustawieo',
ktory jest skarbnic4 nowych, niezbEdnychdla prawid owego funkcjonowania
ogrodu,informacji.
KrajowaRadaPZD uva2a,ze obecnieniezwykl waZnymzadaniemjest
dobre przygotowaniewalny dl'rzebrahsprawozdawczy<: i ich przeprowadzenie.
To sq zadaniadla zarzqdowF|.ODi okrEgowych zarzqd PZD. Walne zebrania
s4 doskonalq okazjq, aby przedstawii ustawE,najwa iejsze jej zagadnienia,
znaczeniedla dzialkowcow. Ponadto nie tylko warto. e nale2y przypomniei
jak trudnq drogE przeszedl Zwtqzek od dnia ogl
ia wyroku Trybunatu

Konstytucyjnegodo uchwaleniaustawy przez Sem i podpisania
przez
PrezydentaRP. JeSliustawapowszechniezostala

a za sukces,to zostalon

okupiony szerokim dzialaniemdzialkowc6w,zarza 6w ROD, okrqgowych
zarzqclow
oraz KrajowejRady.Do tego sukcesudop w adzilo zebraniebl isko
miliorrapodpis6wpod obyvvatelskim
projektemusta , pikiety, manifestacje,

walka na argumenty,a wreszcieuzyskanykompromis. en sukcesbyl
mozliwy
tylko rllatego,2e tworzylismyjednosi - wielkEdzialko rodzinE.
Poniewaznie znikn plaprzyczyna,dla ktorei Zu,i k i ogrody dzialkowe
atakorvanes4 od 25 lat, tzn. grunty dalej sq w rEkach wi4zku i dzialkowc6w,
zapewnenie ustan4rohne dzialania zmierzaiacedo ro ciaPZD i zrealizowania
biznesowychcelow. Swiadczyo tym juz obecnasytuacj
Dlategotak wa2najest jedno6i wszystkichd alkowc6w, bo tylko w
jednodcii sile zwiqzkujest oparciedla zrearizowania oZehustawy i
dalszej

skutecznej
obronyinteres6wdzialkowc
ow i Zwiqzku.

wa Rana

Por,sxmcoZwl
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