
STANOWISKO
Prezydium Krajowej Rady polskiego zwiqzku Dzialkowctiw

z dnia 5 sierpnia 2014 r.

w spruwie wystqpienis Ministro Infrustruktury i Rozwoju
clo Rzecznika Pruw Obvwstelskich

\l zwiqzku z pismem z dma 23 lipca 2014r. skierowanym w imieniu
Ministra Infrastruktury i Rozwoju do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie
zapis6u' ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych, prezydium KR pzD
pragnie vq'razic uznanie dla wywazonego i obiektyrvnego stanowiska na temat
regulacji zawartych w ustawie o ROD zaprezenrowanego w imieniu
Wicepremier Elzbiety Bienkowskiej w przedmiotowym pi6mie. Na specjalne
podkreslenie zasluguje zwtaszcza fakt, 2e wsr6d wielu argument6w
przywolanrzch w tym wystqpieniu, Ministerstwo szczegolnie wyra2nie
uu,ypuklilo kwestiE poparcia spolecznego, jakim nowa ustawa cieszy sie w
Srodowi skur dzialkowc6w.

okolicznodi t4 odbieramy jako przejaw nowej jako5ci w podejSciu
przedstawicieli wladz publicznych do problemu ogrodnictwa dzialkowego w
Polsce. Traktowanie spoleczno6ci dzialkowc6w w spos6b podmiotowy. a
zwlaszc.za uwzglqdnianie przez organa Paristwa stanowisk a dzialkowcow w
sprawie roz:wiqzan ustawowych reguluj4cych funkcjonowanie ROD. bylo i jest
jednym z najwazniejszych postulatow gloszonych przez PZD. Dlatego ten
aspekt pisma skierowanego w imieniu Pani Wicepremier zastuguje na
szczegdn4 uwagQ i podkreslenie.

Jedn<>czesnie, odnoszqc siQ do uwag dotycz4cych przejmowania
prowadz:enia ROD przez stowarzyszenia zawiqzane przed wej6ciem w zycie
ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach dzialkorvych,
Prezydium KR PZD pragnie przypomniei, i2 w Swietle opinii
konstytucjonalist6w rozwiqzanie takie budzitoby w4tpliwoSci, co do zgodnorjci z
ustawa 'zasadnicz4. Niezal e2nie od tego uwazamy , Le zapisany w ustawie o
RoD m<:chanizm, gwarantuj4cy sukcesjq praw maj4tkowych na stowar4/szenia
ogrodor.r'e ;rawi'4zane decyzjq zebran, w ktorych uczestniczyc mogE wszyscy
dzialkovrcy z ogrodu, stanowi najlepsze zabezpieczenie przed wszelkimi
probami manipulacji podczas rozstrzygania kwestii maj4cej fundamentalne
znaczenie dla ROD i dzialkowcow. lJwa2amy, 2e krytykowai go moge
wylqcznie drodowiska. ktore s4 Swiadome braku poparcia dzialkowcow dla ich



dzialaft' Slusznodci takiej oceny dowodzi zresztq fakt, i2 jak clotychczas w
2adnyn ogrodzie, w kt6rym funkcjonujq osoby podpisane pod rvyst4pieniem
skierovvanym do S4du Najwyzszego, dzialkowcy nie opowiedzieli siQ za
powolaniem stowarzyszenia. kt6re rnialoby zast4pi6 PZD rv prowadzeniu ROD.
St4d krytyka rozwiqzah, ktore zapewniaj4 najwiqkszq transparentnosi przy
podejmowaniu decyzji o przyszlosci ROD, jest naszyrrr zdaniern calkowicie
nieuzasadniona.

O prawidlowoSci rozwiqzan ustawy przesqdzaj4 rowniez inne fakty.
Dotychczasowy przebieg przeszlo 1000 zebran ustawowych w ROD wskazuje,
2e wbrew zarzutom nadmiernego wygorowania przez ustawg wymogu
frekwencji, jest on powszechnie osi4gany. z kolei fakt, iz zdecydowana
wigkszoric zebran dzialkowc6w koriczyla sig uchwalq o pozostaniu ROD w pZD
- dotychczas niewiele ponad 100 przeglosowalo wylqczenie ROD - dowodzi, ze
decyzja ustawodawcy o utrzymaniu podmiotowoSci prawnej pZD byla zgodna z
faktyczrymi i powszechnymi oczekiwaniami dzialkowcow.

Irta zakonczenie Prezydium KR pzD pragnie podkreslii, iz Zwiqzek
podejmLrje starania, aby w pelni zrealizowac zapisy ustawv gwarantujqce
denrokratyczny sposob podejmowania decy zji o przyszlosci ROD. Sluzy temu
m.in. szereg formalnych dokument6w i wytycznych majqcych wspierai
spoleczri e dzialajqce zarzqdy RoD w procesie zwolania, organizacji i
przeprowadzeniu zebrah ustawowych, a tak2e przekazaniu rnaj4tku ROD na
stowarzyszenie, w przypadku podigcia przez spolecznodi ogrodow4 decyzji o
opuszczeniu struktur PZD. Mamy nadzieiE, 2e w ramach monitoringu
funkcjonowania ustawy, o ktorego prowadzeniu Ministerstwo poinforrnowalo
Rzecznika Praw Obywatelskich, Resort dostrzega starania PZD. JednoczeSnie w
imieniu Zwiqzku, Prezydium KR PZD deklaruje gotowoSi do udzielenia
Ministerstwu - w ramach posiadanej wiedzy i mozliwoSci - wszelkich wyjaSniefr
i informacji w zakresie sytuacji w ROD po wejsciu w zycie ustawy o rodzinnych
ogrodach dzialkowych.
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