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SlIANOWISKO
Nadzwyczajneg,oXI Kraj owegoZjazdu Delegat6w
Polskiego',Zwiqzku Dziallkowc6w
z dnia 23 paf;dziernika 2014 r.
w'sprawie dzialafi podejmowanychprzez Rzecznik Praw Obywate,lskic:th
proJi Ireng Lipawicz wobec obywatelskiej ustawy z dniu 13 grudniat 20ll 3r.
o rodzinnych ogrodach dziulkowych
IM zwiqzl<u z wystqpieniem skierowanym ptze,z Rzecznik Praw
Obyuratelskich prof. Ireng l,ipowicz do Ministra Infrastruktury i Rozwoju
Regionalnegooraz jej wypowiedziami dla medi6w, w lct6rych kwestionuje
lronstylucyjnoSdobywatelskiei ustawy o rodzinnych ogrodtrch dzialkowyc,h,XI
Krajo,u.yZjazd Delegat6w PZD, jako najwyhszy organ siamorzqduPolskiego
Zwiy:zk:u Dzialko,wc6w, v,ryraha.glgbokie zaniepokojen.ie zaanga:Zowaniem
erutorytetu urzgdu RPO w zwalczanie ustawy, kt6ra sluzy zabezpieczeniu
i stnieniLa
ogrod6w oraz pr aw dziallkowc6w.
IJchwalenieprzez Sejm w clniu 13 grudnia2}I3r. ustrawyo ROD stallosig
rnozliu'e dzigki mobilizacji pralctycznie oalej spoleczno6ci pollrskich
clziallic,wc6w.Bylo ona konieczf,ra)poniewaz dlaku2dego,,kto SIedz;iL
sprawg,
bylo or:4rwistym,iz Srodowiska'dq24cedo przejgciaterenr5wogrod6w na cele
jako
komercyjne pr6bujiq wykorrystal orzeczenieTrybunalu Konst5rtucyjrrego,,
pretelcstdo przefclrsowaniaustawy oznaczajqcejkoniec ogrod6w w pollrskich
rniastach.W Sejrniietrwalabatalia pomiqdzy poslami repre:zentuj4cymiinteresy
cleweloper6w, a sprzymierzencarnidzialkowc6w. W tej nier6wnej waftte, w
kr6rejir;ilepieniqdz:adzialkowcy rnogli przedstawi6jedynie glos spoleczet'Lstwa,
clobitrrie wyrahon^y w posta.ci blisko miliona podpis6rv zlohony'ch przez
obywal.eli pod projektem ustawy, ostateczniezwycig\li ptrryjaciele ogrod6w.
l{iew4tpliwie, na ostatecmqdecylg posl6w wptyw miala 'wlaSnieSw,iadomoSd
akceprtacji projektu obywatelskiego w6r6d dz,ialkowc6vr. Dla sukcesu tej
inicjatlwy,byla orLar6wnie wa2na,co argumentymerytoryoznezaprez:entc)'wane

przez przedstawicieli dzialkowc6w podczas dtugiej i burzliwiej debary w
Parlarmencie.
IJchwalonaprawie jednomySlnie,bo glosarniaz 441posl6w, nowa usitawa
o ROD odzwierciedla zaNoheniaprojektu zlo2onego do Sejnnu jryzez
dziallio,wc6w. W szczeg6lnoSci nealizowala jego naj,wazriejszy cel
zachcturalaprawa dzialkowc6rv i ochronila ogrody przed zagroaeniemmasowej
likwirlacji. Co istotne,w ocenie autorytet6w z dziedziny prawakonstytucyjnego,
nowa ustawa zrealizowala r6wniez wytyczre Trybunaifr,r Konstytucyjnego
zawarf,<>
w wyroku z 11 lipca 20I2r. Dzigki wlwozonlm rozwiqzaniom
godzqc;,yminteresy dzialkowa6w i wlaScicieli teren6w ;zrdmowanychprzez
ogrody, zado5iuczynila potrzebie poszanowaniawlasno6ci $nin. Rozdzie'laj4c
prawo do dziatki, od przynaleimoScido jakiejkolwiek organiizacji, nealizo,wala
postuJlat zasady swobody zrzeszania sig. Wrreszcie, o,ddaj4c do uzrtania
dzialkowc6w kwestig przyszloSci orgarrizacyjnej ich ogrodu i gwarantujec
przejtzystq procedurg podejmowania decyzji w tym zakresier,uchronila ustawg
przed z',arnttemnadmiernej ingerencji w relacje pomigdzy zrzeszenie.m,
a jego
czlonkzrmi, oraz naruszenia konstytucyjnie chlonionych praw maj4tkorvych
zrzeszzenia.
S,kalazaangahowaniadzialkowc6w w staraniao uchwallenienowej ustawy
o ROID sprawila, i2 jej zapisy sq znanew calym Srodowisku.,Cowigcej, jesrtona
przez nLichpowszechnieakceptowana.Swiadczqo tym nie tylko podpisy pod
projektr:m obywatelskim, ale takhe decyzje podejmowane podczas zebrzuiw
ogrodach, na kt6rych w demokratycznychglosowaniachrozstrzygajq o formie
organizacyjnej ich RoD. w przytlaczajqcej wigkszoSci opowiada.jq si? za
pozostaniemw PZD, co jest mozliwe wlaSnie dzigki nowej ustawie. Z" ich
deklaracji wynika, 2e przeslank4 majqcq decyduj4ce znaczenie przy
podejrnowaniu takiego wyboru, jest prze5wiadczenie,ze prosiadaniesilnego,
og6ln,opolskiegosamorzqdu,bylo, jest i nadal bgdziejedrq zzwainiejszych form
zabezpieczeniaprawich rodzin do dzialek.
T'ymczasemz wypowiedzi prof. Ireny Lipowicz wynil<a,2e podejmowane
przez niq dzialaniamotywowane s4 wlaSni€tym, iz nowa urstawa,cho6 zlrriosla
obowiq;zkow4 przynaleimoi;t ogrod6w i dziatkowc6w do PZD, tro
pozostawiajqc dzialkowcom swobodg decyzji o swej przys,zlofici- umo2liwila
Zwiqzkowi zachowanie potencjatu organlzacyjnLego.
Nic wigc dziwnego, ze
wSr6d <lzialkowc6w pojawia sig pytanie o rzeczywisteintenrlje Pani Rzec;arik,
oraz czy w istocie nie maj4 do czynienia z kolejn4 odslon4walki z ogrodami.
Przyptl:izczenia te utwierdza przekonanie o bezpodsrtawnoSdzarzrfi6w

formulowanychprzez RPO wobec ustawy, oraz okolicznoSci,w jakich to ma
miejsce. W szczeg6lnoScidzialkowcy podnosz4 2e RPO kwestionuje zapisy
ustawy bez zbadania stanu faktycznego, kt6rego regular;ji one sluaq it bez
konsultacji tych dzialah z ich rirodowiskiem.Wreszcie, ich zdumienie budzi
fakt, i',?,osoba piastuj4c4 urzqd, kt6ry w naz:,wiepodkrrerilapodmiotowogi
obywal.eliw relacjachz Panstwem,calkowicie ignoruje t zbywa milczeniem
obywateli stoj4cychza setkamipetycji i list6w zbiorowych,,kt6re w tej sprawie
trafily rlo biura RPO z ogrod6rv.
Dlatego te2 Krajov,ryZjazd Delegat6w PZD zwraca sig do prof. treny
Lipowicz z apelem o zaniechanieatakow na ustawE o rodzinnych ogrodach
dzialkowych i podjpcie diatogu ze Srodowiskiem dziefrkowc6w.Gtpboko
wierzyny, 2Q wysluchawszy racji przemawiajEcych za rozwiqzaniami
zawartymi w ustawie, Rzecznik Praw Obywatelskich,tak iak wcze6niej ljtczna
rzesza posl6w, zmieni nastawienie do obywatelskiej ustawy o FLoD.
Jednoc;uesnieKrajowy zjazcl, Delegatow pzD zwraea siQ do wszystkich
dzialkowcow, niezale2nieod tego, czy sqoni czlonkami na.sze
go zwiqzku, czy
te2 pocljEli decyzjE o jego opuszczeniu,o zaanga2owaniesiE w dzialaniana
rzecz zr,achowaniaustawy o RoD, jako gwaranta prarr/ ich rodzin oraz
przyszlo{ciogrod6w dzialkovvychw polsce.
Nadzwyczajny XI Krajorvy Zjazd Delegat,6w
Polskiego Zw i4zkn Dzialkowc6w
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