
MINISTER
INFRASTRUK]'LJRY I

DGN-t-076-'1 -EMt14
Nk "tAt?A \ /Ly' t '

RC)ZWOJU

P a n

Eugen iusz  Kondrack i

Prezes

Pofskiego Zwiqzku D

L. dz. 4662114 oraz w na
Polskiego Zwiqzku Dzial

pisma Rzecznika praw
udzielam informacj i  w przed

W odpowiedz i  na  p ismo z  dn ia  29  l ipcer  2014 r . ,  znak
wystqpieh kierowanych do resortu przez czlonkow
sKrerowanego do Ministra lnfrastrukturv i  Rozwoiu
20 czeruvca 2014 r.,  znak | 61 2.25.2014.1r1C, uprzejmie

Na wstgpie uprzejmie dziqkujg za opracowanq analizg wystqpienia Rzecznika pra
przedstawienie stanowiska wobec kwesti i  poruszonych w- tym wystqpieniu, a
o praktyce dotychczasowerj realizacji przc.pis6w ustawy z dnia 13 gruAnii 2013 r. o
dzialkowych (Dz. U. z 20-14 r. pez, 40), dalej zw_ana: ,,urod". Niew4tpliwie
podejmowanych w zakresie organizacj i  zebran dzialkowc6w w ,pru*i"  wy
ogrodowego dowodzq, ze obowiq.zujqce regulacje realnie otwierajq przestrzeh dla
dziaikowcow dziatan na rzecz samoorganizowania sig w celu tworzenia i  za
dzialkowymi. Powyzsze reguracje wpirsuiq siq tym iamym w kierunkowe zi
z rozstrzygnigc Trybunalr: Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. sygn. akt
zapewnienia swobody zrz'.eszania siq dzialkowcow. Jednakze warto zauwazyc,
niewiele ponad pol roku, er zatem wniosfr i  z praktyki jej stosowania, kt6re postuzq
obiektywnej oceny skutecz:nosci dziaianier przepisow iej ustawy, bgdzie mozna
po uplywie terminu zakreSlonego przepisem art.6g urod.

Jak dotychczas wqtpl iwosci sygnal izorruane na f le przepisow urod dotvcza
powierzenia prowadzenia ogrodu juz istnieiqcemu stowarzyszeniu, zawiqzanemu'

1v.^.I",:1.la-y 
Bi1*]:nie przepiso*l1l i uzasadnienie projektu ustawy wskazujq,

oraz powolanie komitetu zalozycielskiego nowego stowarzyszenia og

ll?yg:"l5_f39tilf"go osrodu dziaikovreso nastqpuje w uchware o wyoJrqbnie
.  Zatem *VO"fJ r ie,powolanym przed dniem 1g stycznia 2ct14 r. nie mo2e zostac powiezone p

ogrodu dzialkowego, co j : rk wynika z sygna. l6w naplywaiqcych do resortu budzi
stowarzyszei.

Zapewniam, ze Minister Infrastruktury i  Rozwoju w ramach posiadanycir
sprawy rodzinnych ogrodot l  dzia{kowych, na biezqco monitoruje otoczenie prawne
rodzrnne ogrodnictwo dzialkowe oraz z uv/agE anal izuje wszystkie sygnaly wplywa
zakresie. Formulowanie na tym etapie wnioikow tegisiacyjnych byloby przeowtze
zgodnosci przepisow urod z Konstytucjq IRP nie naiezy do iompetencji  resortu infra
a jedynie do Trybunaiu Korrstytucyjnego. lr lalezy jednaft podkresl ic, ze wnioski olegislacyjnych w okreslonyrn obszarze sq,zawsze poprzedzone wszechstronnq analz $24 ust. 1 pkt 4 uc_hwaty Nr 190 Rady Ministr\w z dnia 29 pazazieinixa;;i;,
Rady Min is t row (M.P.22013 r . ,  poz .929)  pod igc ie  p rac  nad pro jek tem dox
nastqpuje, jezel i  opracowanie danego dol<umentu wynika w szczegolnoSci z dokonstanu prawnego lub sytuacli  spoleczno-gospodarczej, w tym uwzgrgoniaiqcych kon tacle zagadniefr
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z danej dziedziny zycia spoleczno-gospodarczego, Tym
resortu infrastruktury i rozwoju nie bqdq podq.lmowine
bezpoirednio zainteresowanymi danq problematyl{q.

Rownoczesnie w zwiqzku z wystqpieniami kieroqanymi do resorru przez cDzialkowc6w bede zobowiqzany za przekazariie 
'niniejszego 

stanowis

samym ewentu
bez uprzedniej

z up.

Polskie go Zwiqzku Dzialkowcow.
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