
STANOWISKO

OKREGOWEJ KONFERENcJI PRZEDZ.JAzDOWEJ OKRqGU TORUNSKO - WTOCTAWSKIEGO

POLSKTEGO ZWTAZKU DZTATKOWCOW

ODBYTEJ W TORUNIU. W DNIU 28 SIERPNIA 2014 ROKU

W SPRAWIE WYSTAPIENIA RZECZNIKA PRAW OBYWATETSKICH O ZBADANIE KONSTYTUCYJNOSCI

USTAWY O ROD DO TRYBUNAT.U KONSTYTUCYJNEGO.

Uczestnicy Konferencji Okrqgu Torurisko - Wloclawskiego Polskiego Zwiqzku
Dzialkowc6w wyraiaja swolq g{qbokq dezaprobatq wobec stronniczego stanowiska Rzecznika

Praw Obywatelskich - p. prof. lreny Lipowicz, w kt6rym to podwaZana jest konstytucyjnosa

zapis6w Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzlalkowych z dnla 13 grudnia 2013 roku. Powyzsza

ustawa byla szeroko konsultowana podczas procesu legislacyjnego i udzial w niej bra\
najwyisze organa administrac.ji paristwowej w tym r6wnie2 ustawodawczej. Wypracowane
wsp6lnym wysilkiem zapisy ustawy w pelni gwarantujq dobrowolnoli czionkostwa w
stowarzyszeniu zarzqdzajqcym ROD, z niezaleznym zachowaniem prawa do u2ytkowania

dziatki. Dzialkowcy maja takie mozliwo(a opowiedzenia siq co do przyszlo3ci swoich

ogrod6w, a przede wszystkim w kwestii - jakie stowarzyszenie ma je prowadzid- Ustawa w
pefni reguluje kwestie przekazywania majEtku oraz praw u2ytkowania gruntami, na kt6rych
zlokalizowany jest dany ogr6d - stowarzyszeniu wybranemu przez dziatkowc6w do

za rzqdzania ich ogrodem.

Wobec powy2szego zastanawiajEce jest - gdzie Pani Rzecznik dostrzega brak

konstytucyjno6ci ustawy oraz podstawy do formulowania stwierdze6, i2 Polski Zwiqzek

Dzialkowc6w jest w niej ferowany jako stowarzyszenie o wyjEtkowych uprawnieniach.

Ustawa o ROD w kompleksowy spos6b zr6wnuje prawa i obowiEzki wszelkich stowarzyszeri

ogrodowych w Polsce.

zasmucajEcym jest, 2e urzad Rzecznika Praw obywatelskich nie uczestniczyl w trakcie
prac legislacyjnych nad obowiqzujaca ustawa, gdy byl to czas by bronit dzialkowc6w i

wspom6c ich w tej trudnej drodze ustanawiania nowego prawa, zgodnego z orzeczeniem

Trybunalu Konstytucyjnego RP, a w chwili obecnej pr6buje zachwiad porzqdek prawny dajqcy

nam spok6j po p6ttorarocznych staraniach o uchwalenie dobrej ustawy o ROD!

Sekretarz

Do wiadomoJci:

1. Prezydent RP

2. Premier RzQdu RP

3. Marszatek Sejmu RP

4. Rzecznik Praw Obywatelskich
5. Pierwszy Prezes Sadu Najwytszego
6. Prezes KR PZO

Przewodniczacv KoDf erencii
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