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Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie inicjatywy Związku Miast Polskich dotyczącej nowelizacji ustawy o ROD
Uchwalenie ustawy o ROD jest jednym z największych osiągnięć nie tylko w historii ruchu
ogrodnictwa działkowego, ale również budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego w
Polsce. Ustawa ta cieszy się nie tylko poparciem samych działkowców, ale również większości
samorządów lokalnych, na terenach których funkcjonują ROD. Warto podkreślić, że samorządowcy
stanowili również znaczącą grupę wśród blisko miliona osób podpisanych pod obywatelskim
projektem ustawy o ROD. Dowodzi to, że ustawa, której rozwiązania wypracowano w trakcie
szerokiego dialogu, pogodziła interesy samorządów, jako właścicieli terenów, z koniecznością
poszanowania praw działkowców, gospodarujących na nich od pokoleń.
W tej sytuacji inicjatywa ZMP, największej organizacji zrzeszającej samorządy miejskie w
Polsce, która zakwestionowała ustawę niemalże w dniu jej wejścia w życie, jest całkowicie
niezrozumiała. Zwłaszcza że poglądy forsowane przez ZMP, nie są reprezentatywne na tle
stanowisk zajmowanych w tej sprawie przez władze miast, członków tej organizacji. Jak wskazują
doświadczenia z codziennej współpracy ogrodów z samorządami lokalnymi, jak również oficjalne
wystąpienia licznej grupy prezydentów i burmistrzów miast, zdecydowana większość z nich ocenia
nową ustawę bardzo pozytywnie. Stąd podejmowanie inicjatyw wytwarzających w opinii publicznej
wrażenie konfliktu na tle rozwiązań zawartych w ustawie jest bezpodstawne.
Prezydium KR PZD, po zapoznaniu się z argumentacją ZMP przedstawianą na poparcie
wystąpienia o zmianę ustawy o ROD, uznaje j ą za nieprzekonującą, a wręcz błędną. Wysuwanie
przez ZMP takich wniosków, bez pogłębionej analizy prawnej oraz praktycznych doświadczeń w
stosowaniu ustawy, jest działaniem bezpodstawnym i szkodliwym. Tworzy to atmosferę
konfrontacji, wzbudzając olbrzymie zaniepokojenie w ogrodach.
Prezydium KR PZD pragnie podkreślić, że PZD, jako największa w Polsce organizacja
zrzeszająca działkowców, jest gotów do podjęcia natychmiastowego dialogu i współpracy ze ZMP.
Uznajemy, że na początkowym etapie wdrażania ustawy, zamiast postulowania jej "nowelizacji,
właściwym działaniem jest wypracowanie i wdrożenie porozumienia, które pozwoli na stosowanie
zapisów ustawy zgodnie z jej duchem, tj. z uwzględnieniem interesów zarówno miast, jak i ich
mieszkańców korzystających z działek rodzinnych. Wierzymy, że podjęcie przez ZMP tej
inicjatywy pozwoli wypracować, na gruncie obowiązującej ustawy, takie zasady współdziałania,
które będą służyły, tak miastom, jak i działkowcom. Rozwiązanie to zdecydowanie lepiej przysłuży
się do osiągnięcia celu, jaki deklaruje ZMP, tj. pogodzenia rozwoju miast z zachowaniem ogrodów
działkowych, niż dalsze eskalowanie konfliktu z milionowym środowiskiem polskich działkowców
zaniepokojonych kolejną próbą podważania ustawy chroniącej prawa ich rodzin.
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