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Szanowny Pan

Bronislaw Komorowski
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa
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Bgdqc jednymi z suweren6w wybieralnych wiadz publicznych czionkowie
Prezydium Okrqgowego Tarzqdu Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Zwiqzku
Dziatkowc6w w Gdafisku wraz z Przewodniczqcym Okrqgowej Komisji Rewizyjnej,
wybrani w demokratycznych wyborach i wykonujqcy spolecznie swoje obowiAzki,
reprezentujEc 245 ROD funkcjonujqcych w naszym Okrggu zwracamy siq do Pana
Prezydenta z apelem i prodbq o sprzeciwienie siq pomyslom zniszczenia ruchu
ogrodnictwa dziatkowego oraz zniweczenia wieloletniego dorobku najwiqkszej w
Polsce spoiecznej organizacji, Polskiego Zwiqzku Dziaikowc6w.
Taki pozbawiony wszelkich podstaw pomysl zrodzil siq u Rzecznika Praw
Obywatelskich, kt6ra swoim listem z dnia 20 czerwca 2014 roku skierowanvm oo
6wczesnej Wicepremier Pani Elibiety Biedkowskiej de facto podwa2a wolq
najwyiszych wladz ustawodawczych zawartE w uchwalonej w dniu 13 grudnia
2013 roku ustawie o rodzinnych ogrodach dzialkowych.
Uchwalona praktycznie jednoglo6nie przez polski parlament i podpisana bez
zbqdnej zwloki przez Pana Prezydenta ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych
uwzglqdnia wszystkie zastrze2enia wobec ustawy o ROD zgioszone przez Trybunar
Konstytucyjny.
Zapisane w ustawie rozwiqzania dotyczqce funkcjonowania, organizacji i

zaktadania ogrod6w sq bezspornie zgodne z Konstytucjq Rp spetniajqc wymogi
demokratycznego paristwa oraz podkreSlajq wolnoSi zfzeszania sig obywateli,
Ustawa wlaiciwie zabezpieczyia prawa uiytkownik6w okrellajAc sytuacjq prawnq
wszystkich dzialkowc6w bez wzglqdu na ich przynaleino6i do stowarzyszenia czy
te2 nie. Wprowadziia takie pluralizm w prowadzeniu ogrod6w dzialkowych oraz
zr6wnaia pozycje prawne kaidego z podmiotu prowadzqcego takq dzialalno6i.
Zagwarantowata ponadto, Ze kaidy dziaikowiec wedle swojej woli bqdzie miai
wyb6r, co do przynaleino5ci lub rezygnacji z cztonkostwa w stowarzyszeniu



prowadzacym dany ogr6d bez koniecznoSci zrzekania siq tytuiu prawnego do
dzialki.
W okresie wdraiania tej ustawy w iycie dziatkowcy korzystajqc z zapis6w tej
ustawy podejmujq demokratycznie wyb6r stowarzyszenia prowadzqcego dany
ogr6d i ku niezadowoleniu naszych przeciwnik6w decydujq siq jednak na
pozostanie w strukturach stowarzyszenia ogrodowego PZD.

Z prawdziwego zdarzenia dziatkowcy sq zadowoleni, 2e przeksztalcenie Polskiego
Zwiqzku Dziafkowc6w w stowarzyszenie ogrodowe wraz z zachowaniem
dotychczasowych sprawdzonych w praktyce struktur, kt6re przez wszystkie lata
dbaty o ogrody i dziatkowc6w, daje gwarancjq stabilizacji i poczucia

bezpieczeristwa.
Pani lrena Lipowicz w artykule nadeslanym do,,Dziennika Trybuna" gisze,,prawo
regulujqce dzialolnoii rodzinnych ogrod6w dziolkowych powinno byt sp6jne i
przejrzyste, o pnede wszystkim powinno zdpewnide wohote zrzeszanid sie
dzialkowcdw, poszanowanie zasod r6wnega trakowania oraz naleiytq ochronq
prownq os6b uiytkujqcych ogrody dziolkowe".
Dziwimy siq, 2e RPO nie dostrzega faktu, ii to wszystko znajduje siq w nowej
ustawie o rodzinnych ogrodach dzialkowych itwierdzi, 2e pomimo setek list6w od
dzialkowc6w biorqcych w obrone tQ naszE ustawg,,dalej zamlerza robiC swoje",
czyli nadal kwestionowai zapisy tej ustawy. Najwidoczniej, dla RPO nie majq
2adnego znaczenia opinie uznanych konstytucjona list6w wyra2ane w trakcie
procedowania w polskim parlamencie.
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Zwracamy siq do Pana Prezydenta, Pierwszego Obywatela w Paistwie o u2ycie

swego niekwestionowanego autorytetu celem doprowadzenia do zaprzestania
walki przez Rzecznika Praw Obywatelskich z nami dziatkowcami, pelnoprawnymi
cztonkami spotecze6stwa.
Przedstawiciele wtadzy publicznej w tym i Rzecznik Praw Obywatelskich winni
zawsze pamiqtad,2e pojedyncze idibta trawy splecione razem sq silne itacy sE

dzialkowcy, co jui nie raz udowodnili6my.
Apelujemy do wszystkich przedstawicieli wladzy publicznej, aby wreszcie pozwolili
ogromnej rzeczy dziaikowc6w spokojnie gospodarowai na dziatkach, na ktorych
spqdzajq caiy wolny czas, w znacznej czgSci dlatego, ie nie stai ich na wyjazdy
zagraniczae, ale r5wnie2 dlatego, 2e lubiq te swoje mate skrawki ziemi i lubiq
przebywai wir6d przez siebie uprawianej zieleni.
Niniejsze stanowisko przesylamy takie do:
- Marszalka Sejmu RP Pana Radosiawa Sikorskiego,
- Premiera Rzqdu RP Pani Ewy Kopacz,



- Minister lnfrastruktury i Rozwoju Pani Marii Wasiak
oraz przekazujemy do wiadomoSci:
- Prezesa Polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w Pana Eugeniusza Kondrackiego,
- Przewodniczqcej Krajowej Komisji Rewizyjne.i PZD Pani Marii Fojt.

Z wyrazami niezmiennego szacunku i dzialkowym pozdrowieniem

Spolecznie wykonujqcy swoje obowiqzki wobec czlonk6w i Zwiqzku

Czfonkowie Prezydium OZ PZD w Gdar{sku

PrezesOZPZD CzesiawSmocz rOtn Xffi/
WicePrezes OZPZD Jan Dawidowicz l/-. t lU/
WicePrezes OZPZD Stanislaw Kasperek ;1 T'yyte.ct*
Sekretarz OZPZD Waldemar Lewandowski /HV-'
Skarbnik AZPZD Ryszard Gurtiakow C#4;f
Czlonkowie:

Maria Domalewska #J"*,-
Mieczyslaw Kamiriski t (,(, lwi^,r?kMieczyslaw Kamifski t //,V,
Klaus Kosowski 4d
HenrvkKostro ''j:l
Jan Kowalski ,l\&
Wojciech Pera.

Pnewodniczqcy Okrqgowej Kqfnltii Rewizyjnej pZD w Gdaisku
BoguslawDqbrowski <--1#^
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MiroslawZawadzki. .,i-(( | 1"-'2'

.'.-;,:


