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Przedstawiciele 6rodowiska rodzinnych ogrod6w dziatkowych okrqgu bydgoskrego,
uczestniczEcy w naradzie szkoleniowej Spotecznej 5lu2by Instrukto16w Ogrodniczych zmqczeni ciqgtq
walkq o istnienie ogrod6w dziatkowych zwracajq siq o wsparcie izako6czenie tej walki.

ustawa o RoD z 13 grudnia 2013 r. zabezpieczyla prawa dziafkowc6w iogrod6w. Dala im petnq
iniczym nie ograniczonq moZliwosi decydowania o swojej przynale2no6ci organizacyjnej. pogodzila

istnienie ogrod6w z prawami wta(cicielskimi samorzqd6w iSkarbu Padstwa. Dafa wreszcie podsrawy
do dzialalnodci organizacyjnej ROD na co dzie6.

wydaje siq, ie powinno to raz na zawsze zakodczyi zamieszanie jakie tworzy siq niemal non stop
wok6l ogrod6w dzialkowych. Nic jednak bardzlej mylnego.
Nie minqt jeszcze rok od uchwalenia przez parlament i podpisania przez pana prezydenta ustawy o

rodzinnych ogrodach dzialkowych, a jui wzniecane sq niepokoje ipojawiaiq siq groiby ponownego
skierowania ustawy do Trybunatu Konstytucyjnego.
Wyjqtkowo niekorzystne okazaty sie dzialania ZwiEzku Miast Polskich, kt6ry zaktywizowal siq jeszcze
w grudniu ubieglego roku, gdy dziafkowcy po kilkunastu miesiacach zmagari w sejmie, czekali jui
tylko na podpis Prezydenta RP pod swoiq ustawE. wtedy wla(nie do gry wkroczyt ZMp, kt6ry do(i
gloSno zaczqt promowai tezq, 2e ustawa dziatkowa jest niekonstytucyjna, dlatego jak najszybciej nad
jej zapisami powinien pochylii siq Trybunai Konstytucyjny.
stanowisko to wywolalo prawdziwq burzq w5r6d dzialkowc6w, kt6rzy sw6j sprzeciw wyrazili w
setkach stanowisk skierowanych do prezesa ZMp Ryszarda Grobernego.
Dziqki aktywnoici PZD izaangaiowaniu dziafkowc6w 28 sierpnia br. strony zawarly porozumienie, w
ktorym ZMP wycofal siq ze swoich propozycji i zadeklarowal wsp6lpracq z dzialkowcami.
Jest to z pewnosciq kolejny, nasz wsp6lny sukces.
Niestety, dziafkowcy nie mog4 nadal oddychad z ulgq. w czerwcu tego roku kolejn4 burzq w
ogrodach wywolata Rzecznik Praw obywatelskich, kt6ra w swoim wystapieniu do wicepremrer
El2biety Bieikowskiej zasugerowala, 2e ustawa dziatkowa jest niekonstytucyjna. Najbardziej
absurdalne w calej sytuacjijest jednak to, ie pretekstem do wystqpienia lreny Lipowicz byly listy tzw.
stowarzyszed z Krosna, Przemysla i Malopolski.
Pomimo wielu list6w iapeli kierowanych do pani profesor nie dostrzegamy woli wycofania srq z
pomyslu zaskar2enia ustawy do Trybunalu Konstytucyjnego. potwierdza to w wypowiedzi
zamieszczonej w dzienniku ,,Trybuna". Taka postawa Rzecznika praw obywatelskich jest
naezrozumiata.

Na tym zagroienia wymierzone w dzialkowc6w siq nie koriczq.
Kolejnym bardzo niebezpiecznym jest styczniowe orzeczenie Naczelnego Sqdu
Administracyjnego(wyrok NSA z 9 stycznia 20144, kt6ry pod znakiem zapytania postawif legalnoji
niemal wszvstkich altan w ROD.

9 paldziernika 2014r przedstawiciele dzialkowc6w icztonk6w Komitetu Inicjatywy obywatelskiej
"STOP rozbi6rkom altan" zlo2yli w Sejmie projekt ustawy o zmianie prawa Budowlanego oraz
niekt6rych innych ustaw.23 paidziernika br. Pan Marszatek skierowal projekt do pierwszego czytania.
Wiemy,2e zgodnie z inicjatywq obywatelskq powinno siq odbyi najp6iniej do 9.01.2015r.

Apelujemy jednak, aby temu projektowi nada6 szybkie tempo legislacfne.

Uczestnicy narady - 71 os6b lnstruktor6w Spolecznej Stuiby Ogrodniczej


