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Bydgoszcz, dnla 19'08'2014 r'

Szz" P'

Prof. dr hab' Teresa LlPowlcz

Rzecznlk Pnw Obyrrvatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarnoici 7

00- 090 Warszawa

Po zapoznaniu siq z Pani pismem z dnia 2O-'O6'2014 r ' nr I 512'25'2014

NC sklerowanyt ao ranili'""t"t"Onotskiej Wceprezes Rady Mtnistr6w '

Minlster InfrastruKury i n"*ti"' " 
K6rym na podstawie argument6w

podniesionych przez DyreKora Blura Studl6w i Analiz 54du Nafwyiszego

gtwlerdza Pani , 2e ustau'it z dnla 13'12'2013 r' o rodzlnnych ogrodach

dzialkowych (Oz' U' z ZOi+ poz' 0) iest nlezgodna 2 konstytucjQ ' 
gdv2 cYt'

,,polski Zwiqzek Dziarkou/c6w zostar usbauiowo pneksztatcony w stowanyszenle

i zachowaf oroUo*ott po*i(art'65 ustawY)' i.dalej' Wprowadzaiqc zapls

art, 65 ustawooawca miJna 
"eiu 

oth'onq praw dzlalkowc6w' Llhrvldujqc Polskl

ZwiEze k Dzlalkowc6w automatycznle zostalyby zahrnestio nowa ne ta kie prawa

d zialkowc6w. N owa ustawa wprowadzila mechanbm demo nopol izacyj ny'

Zgodnie z art. 59 ustaurY o ROD w terminle 12 mieslqcy w Rodzlnnych Ogrodach

Dzlalkowych musz4 byd paeprowadzone zebrania wszystklch dziafkowc6w

kqrzystajecych z dzialek potoiorrych na terenie ROD ' Na zebranlach dziafkowcy

podejmq decyzje co do teto, st oerii ma by6 nadal prowadzony przez

stowarzyszenie ogrodowe Polski Zwlqzek Dzialkowc6w' czy tei powierzQ to

zadanle innemu stowarzyszeniu powotanemu wtym celu' W przypadku



wyodrebnlenia sig ROD ze struktur organizacil qdlnokrajowej' przepisy

ustawy stanowlE, ie stolarzyszenle ogrodowe PZD prrekazuje im prawa do

truntu, InfrastruKury I maJAtku ruchomego oraz Srodk6w na rachunkach

bankowych. Decyzja o pozostaniu lub wyJ&iu ROD ze struktury og6lnokrajowej

Jestbardzowainalniemo2eotymdecydowatkl|kaos6b'Niewidzqwzaplsach
ur,r*, (art. 70 ust 2 i 72 ust'2) braku swobody zneszenia sie'

Ponadto projekt obywatelski ustav4'poParto ponad 900 tys '

obywateli. Byf on konsutbowany przez konstynrcJonallst6w' prawnik6w Sadu

ttajwytszego. Poslowie I s€natqrowle nlemal tednogloSnle zagfosowali za

*"Ji.,"t ustawy dzlalkowei w iycie' Podpisat ja takie Prezydent

Rzeczypospolltej Polski Bronistaw Komorowskl'

Mam nadziejq, ze zmieni Panl swoJe stanorlisko w sprawle naszej

ustawy,

Z powa2aniem

Do wladomoSci:

1. Prezydent RP Bronistaw Komorowski

2. Marszalek Sejmu RP Ewa KoPae

3, WlcePrezes RadY Mintstr'on

Minister lnfrastruktury | Roalroiu

4. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki

5. Posfowie iSenatorowle Wojew6dzmn KuJ"Pom'

ul. Piecryska 36

w Koronowie


