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STANOWISKO
Okrqgowego Zarzqdu Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w w Gdarisku

z dnia 12 listopada 2014 roku
w sprawie obrony Ustawy o ROD w zwiqzku z wystqpieniem Rzecznika praw

obywatelskich prof. dr. hab. rreny Lipowicz kwestionuiacej zapisy nowej ustawy jako
naruszajqce, Jej zdaniem, Konstytucj€ Rp.

spolecznie wykonuiqcy swoje statutowe obowiqzki czlonkowie statutowych organ6w
Okrqgowego ZaruEdu Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w w Gdafisku posiadajqc
upowainienie do reprezentowania ponad 50 000 czlonk6w Zwiqzku uiytkuiecych
dzialki w 245 Rodzinnych ogrodach Dzialkowych okrqgu Gdariskiego, kolejny raz
zabieraiq gfos w sprawie wystEpienia Rzecznika praw obywatelskich w przedmiocie
kwestionowania konstytucyjno6ci ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych z 13
grudnia 2013 roku.
Z poglqdami zaprezentowanymi przez paniq lrenq Lipowicz nie moiemy siq w iaden
spos6b zgodzid, bowiem Jej wywody zawarte w pi6mie z paidziernika 2014 roku
skierowanym m.in. do naszego okrqgu sq po prostu blqdne iodstaiqce od reali6w, w
jakich funkcjonujq nasze ogrody w zgodzie z zapisami nowej ustawy.
ciqgle przypominanie przez Rpo wyrok6w Trybunafu Konstytucyjnego jest calkowicie
nie na miejscu, bowiem uwagi w nich zawarte zostaly spoiytkowane przez
ustawodawce wlasnie w ustawie o rodzinnych ogrodach dziarkowych uchwaronej
praktycznie jednogloSnie i podpisanej bez zbqdnej zwloki przez prezydenta Rp pana
Eronislawa Komorowskiego.



Ze smutkiem iwielkim zaienowaniem przyjqli5my dzialania RpO, jako wpisanie siq w
bezprzykladny atak na nasze spolecznq organizacjq - polski Zwiqzek Dzialkowc6w, tak
skutecznej w obronie i rozwoju ogrod6w, na Zwiqzek bqdqcy spadkobiercq ponad 116-
letniej tradycji ruchu ogrodnictwa dzialkowego.
Tym dziafaniem prawa dzialkowc6w zapisane w Ustawie o ROD zostaly realnie
zagroione ito za sprawQ tzw. stowarzyszef ogrodowych skladajqcych siq de facto z
kilku sfrustrowanych bytych dzialaczy naszej organizacji, kt6rych argumentacja
pozbawiona jakiejkolwiek logiki jest wiecej warta dla RpO nii zdanie wielu tysiqcy
dzialkowc6w i przedstawicieli ich statutowych organ6w.

To nie do pojqcia, aby kto, jak kto, ale Rzecznik praw Obywatelskich bral pod uwagQ
wystqpienia tych tzw. stowarzyszefi, tak naprawdq nikogo, poza samych siebie,

niereprezentujqcych I

To nasze ogrody dzialkowe zaspakajajq na terenach gmin wiele podstawowych
potrzeb spolecznych ito tej cz€6ci spoleczefistwa, kt6ra oczekuje i potrzebuje

najwiqkszej pomocy.
To od prawie 25 lat ruch ogrodnictwa dzialkowego w polsce toczy b6j w obronie

swojego istnienia, przed kolejnymi p16bami zawlaszczenia ogrod6w dzialkowc6w.
To kolejne ekipy polityk6w i ich konstytucyjnych przedstawicieli zmieniaty tylko

metody dzialafi, lecz cel pozostal ten sam,
likwidacja Polskiego Zwiqzku Dziafkowc6w.

wizja zmian wydumanych w zaciszach gabinet6w prowadzi wprost do unicestwienia
piqknej idei rozwijaj4cych siq idoskonale funkcjonujqcych ogrod6w dzialkowych w
Polsce.

Zapomina siq, ie MY czlonkowie Polskiego Zwiqzku Dziafkowc6w zebraliimy wSrrid
czlonk6w polskiego spoleczedstwa setki tysiace podpis6w w obronie tej nowej
ustawy!
Tego gfosu nie wolno bagatelizowa6 i przeciwstawiad mu zdecydowanie mniej liczne
gfosy przeciwnik6w PZD. W obronie polskiego systemu ogrodnictwa dzialkowego
wypowiedzialo siq tei Miqdzynarodowe Biuro Ogrod6w Rodzinnych i Dzialkowych w
Luksemburgu, kt6rych trudno posqdzad o stronniczosd!
Czlonkowie statutowych organ6w Okrqgowego Zarzqdu pZD w Gdafsku bqdqcy
demokratycznie wybranymi przedstawicielami rodzinnych ogrod6w dzialkowych
Okrqgu Gdaiskiego iqdajq odstQpienia od manipulowania przez polityk6w i
przedstawicieli wladzy publicznej prawem, w celu pozbawienia dzialkowc6w swojej
ochrony prawnej, jakq stanowi dla nas Ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych z
dnia 13 grudnia 2013 roku.
Wyraiamy pelne poparcie dla Krajowej Rady polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w z
Prezesem Zwiqzku Eugeniuszem Kondrackim na czele, za dotychczasowe dzialania w
obronie dzialkowc6w, ogrodnictwa dziafkowego iZwiqzku. Zwiqzku istnieiacego w
demokratycznej Polsce jui 25 lat.
Jestesmy za dotychczasowymi rozwiqzaniami dotyczqcymi funkcjonowania tego
ogrodnictwa w Polsce oraz zdecydowanie wystepujemy w obronie dobrej dla
prawdziwych dzialkowc6w Ustawy o ROD.



ustawa o rodzinnych ogrodach dziatkowych dobrze zabezpiecza interesy prawne i
maietkowe dzialkowcriw, zapewnia trwalodd i rozw6j rodzinnym ogrodom dzialkowym
oraz jednolitq o96lnopolskq reprezentacjq zwiqzkowq.
ustawa, czego tak trudno widocznie poiq6 pRo, autentycznie zapewnia wolnoid
zrzeszania siq nas dzialkowc6w w celu uiytkowania ogrod6w dzialkowych.
ustawa wprowadzila takie pluralizm w prowadzeniu ogrod6w dzialkowych oraz
zr6wnala pozycje prawne kaidego z podmiotu prowadzqcego takq dzialalnofd.
Zagwarantowala ponadto, ie kaidy dzialkowiec wedle swojej woli ma wyb6r, co do
przynaleinoSci lub rezygnacji z czlonkostwa w stowarzyszeniu prowadzqcym dany
ogr6d bez koniecznoici zrzekania sie tytulu prawnego do dzialki.
w okresie wdraiania tej ustawy w iycie dzialkowcy korzystaiqc z zapis6w tej ustawy
podejmujq demokratycznie wyb6r stowarzyszenia prowadzqcego dany ogr6d iku
niezadowoleniu naszych przeciwnik6w decyduiq siq iednak na pozostanie w
strukturach stowarzyszenia ogrodowego pZD.

Z prawdziwego zdarzenia dziarkowry sq zadoworeni, ie przeksztalcenie porskiego
Zwiqzku Dzialkowc6w w stowarzyszenie ogrodowe wraz z zachowaniem
dotychczasowych sprawdzonych w praktyce struktur, kt6re przez wszystkie rata dbary
o ogrody i dzialkowc6w, daje gwaranciq stabilizacji i poczucia bezpieczeistwa.
wladza publiczna winna pamiqtad, ie decyduiqc sig na jakiekorwiek inicjatywy
zakl6caiqce istnieiqcy porzqdek prawny w tak wrairiwej spofecznie sprawie powinna
podejmowad wywaione decyzje, wsruchuiqc siq w grosy dziarkowc6w i rozmawiaiqc z
nimi iich wybranymi przedstawicierami, a nie tylko z grupq bytych czlonk6w pZD
usunaQtych za lamanie prawa i szczeg6rnie zainteresowanych zmianami, ktore
doprowadzq w konsekwencji do nieodwracalnych skutk6w w systemie polskiego
ogrodnictwa dzialkowego.
Dzialkowcy Okrqgu Gdariskiego doskonale wiedzq, jakie sq prawdziwe intencje
propagator6w zmiany zapis6w ustawy i rikwidacji naszego zwiqzku. wiedzq tei, komu
zawdziqczamy uchwalenie dobrej ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych,
wyraiamy poparcie dla warki cafego naszego zwiqzku w obronie ustawy o rodzinnych
ogrodach dzialkowych, dla tradycji i dokonari polskiego ogrodnictwa dzialkowego, dla
Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w chroniqcego ogrody i dzialkowc6w.
stwierdzamy ze smutkiem, ie nadar wiere grup interes6w wszerkimi metodami dqiydo pozbawienia dzialkowc6w uiytkowanych trunt6w i przyjqcia ich na cele
komercyjne dqiqc r6inymi metodami do uchyrenia rub zmiany ustawy o rodzinnych
ogrodach dzialkowych.
ogrody dzialkowe, a zwraszcza organizacja broniqca dziarkowc6w - porski Zwiqzek
Dzialkowcriw sq przedmiotem nieustannych atak6w, stajqc sig przyslowiowym
chlopcem do bicia.
Elity sprawujqce wladzq w kraju nie mogE lekcewaiyd narodu, jego woli, poniewai
mandat sprawowania wladzy pochodzi od narodu, kt6rego czqiciq sq'r6wniei
dzialkowry.

Dlatego czlonkowie statutowych organ6w Okrqgu Gdariskiego, obdarowani
mandatami swoich dziarkowc6w m6wiq stanowcze NrE wszerkim p16bom tikwidacji

ogrodnictwa dzialkowego.



Mamy dobrq ustawe na miarg dzisiejszych czas6w i bqdziemy jej bronid dozwolonymi
prawem sposobami.

Jest nas duio.
Wygramy z tymi, kt6rzy chcq zniszczyd nasze ogrody, a tereny ogrod6w zamienid na

place bud6w.
Bqdziemy, wbrew naszym oponentom, dalej pracowa6 i dzialad dla umocnienia

Zwiqzku i ogrod6w dzialkowych,
dla dobra wszystkich dzialkowc6w i ich rodzin.

Nasze kolejne stanowisko kierujemy takie do:
- Rzecznika Praw Obywatelskich pani lreny Lipowicz,
- Marszalka Senatu Rp pana Bogdana Borusewicza,
- wicemarszalk6w sejmu Rp: pani Etibiety Radziszewskiei, pani wandy Nowickiei,
Pana Eugeniusza Grzeszczaka, pana Marka Kuchcifiskiego oraz pana Jerzego
Wenderlicha,
- Klub6w Parlamentarnych: pO, pSL, SLD, piS, Sp, Tw6j Ruch, BiG,
- Minister Infrastruktury iRozwo.iu pani Marii Wasiak
oraz przesylamy do wiadomojci:
- Prezesa Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w pana Eugeniusza Kondrackiego,
- Przewodniczqcej Krajowej Komisji Rewizyjnej pZD pani Marii Fojt.

Z dzialkowym pozdrowieniem

z upowainienia i w imieniu czronk6w statutowych organriw oZ pZD w Gdarisku

Prezes Okrqgowego Zarzqdu pZD Czeslaw Smoczyiski

Przewodniczqcy Okrqgowej Komisji Rewizyjnej pZD Boguslaw Dqbrowski


