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Okrggowy Zarzqd polskiego Zwiqzkn Dzialkowc6w we Wroclawiu po
zapoznaniu sip z pismem z Biura Rzecznika praw obywatelskich - Zesporu
Prawa Konslrtucyjnego, Miqdzynarodowego i Europejskiego z anii ZS
pui:dziem*a 2014r. rr vII.612.100.2014 NC/zu uprzejmie informuje, ze nie
mo2e siE zgodzi| z tezarrli, prz.Wuszczeniami zawartymi w dw piSmie a
podpisanym przez PaniqNataliq Cabaj _ Starszego RadcE w Biurze RpO.

Przede wszystkim pragniemy zwr6cit uwagg, 2e wedlug nas
dzialkowc6w rolq Rzecznika praw Obywatelskich powinno byi dbanie o
ochrong praw obywateli, o mofliwosi ich demokratycznego udziaru w zyciu
spolecznym, dbanie o ochrong nabytych praw, do niezakl6conego * iy_
prrypadku u2ytkowania dzialek w rodzinnym ogrodzie dzialkowym.

Tymczasem z tresci w/w pisma wynika 2e w Biurze Rzecznika praw
oblwatelskich podejmowane sq pr6by destabilizacji dzialarnoSci w ogrodach
dzialkowych, pr6by doprowadzenia do utaty praw gwarantujqcych stabilnos.gospodarowania i zapewniajqpych dalsze istnienie ogrod6w w strukturach miast.

Calkowitym nieporozumieniem s4 r6wnieZ zuzvty dotycz4ceuprrywilejowania polskiego z*'rqnut Dziarkowc6w w zxzqdz.aniurodzinnymi
ogrodami &ialkowymi. po pierwsze po rcz kolejny zwracamy uwagQ, zeewentualna likwidacja pZD o co zabiega Biuro Analiz SN pozbawi ogrody



dzialkowe dotychczasowego prawa udtkowania i uzytkowania wieczystego a
nalery pamigta6, 2e prawa te mog{ by6 przenoszone na inne stowarryszenia
zarejestrowane w KRS. Zatem ustawa z dnta 13 grudnia 2013r. gwarantuje
utrzymanie stanu prawnego gnurt6w ROD bez wzglpdu na wyb6r przez
&ialkowc6w stowarzyszenia prowadz4cego ogr6d dzialkowy.

Przeksztalcenie PZD w stowarzyszenie ogrodowe zaberyieczylo zatem
dalsze istuiipnie ogrod6w dzialkowych i uniemo2liwilo bezposrednie przejecie
teren6w RoD przez gminy, a szczeg6lnie przez duile miasta i w nastEpstwie
tego ich likwidacjg na cele deweloperskie, komercyjne. Informujemy, 2e tylko
we wroclawiu na takie wlasnie cele wladze miasta ptzeo,'zyly w planach
1 100 ha gunt6w ogrod6w na og6lnq ilos6 1325 ha zajmowanych przez rodzinne
ogrody dzialkowe.

Podsumowuiqc ustawa o rodzinnych ogrodach dziaikowych z dnia 13
grudnia 2013r. w pelni zabezpiecryla prawa ogrod6w do dalszego istnienia i
prawa dzialkowc6w do dalszego u4tkowania dzialek w rodzinnych ogrodach
dzialkowych.

Nie mo2e osta6 siQ r6wnie2 zarzrl dotycz4cy braku zasad
demokragrcznego wyboru przez dnalkowc6w stowarzyszenia ogrodowego.
Przepisy ustawy nakazaly bowiem obecnym zarzqdom RoD zwolanie na
okreSlonych warunkach zebrania ws4ystkich dzialkowc6w, na kt6rych
dzialkowcy mogg w spos6b nieskrgpowany wypowie&ie6 sig co do wyboru
stowarzryszonia prowadzqpego ich ogr6d dzialkowy. pragniemy poinformowad,
ze w petni respektui4c przepisy ustawy, w okrggu wroclawskim zebrania
zwolane listami poleconymi odbyty sig ju2 w 219 ogrodach (na 225 ROD).

Na zebraniach tych po przedstawieniu celu zebrania trwala ozywiona
dyskusja a nastgpnie prryst4piono do glosowania w sprawie wyboru
stowarzyszenia ogrodowego. w efekcie niemal jednoglosnie lub w
zdecydowanej wigkszoSci dzialkowcy opowiedzieli siQ za wyborem
stowarzyszenia ogrodowego polski Zwiq.zek Dzialkowc6w.

Dzialkowcy podejmuj4c takq decyzjg kierowali sig przede wszystkim
dotychczasowymi osi4gnipciami Zwiryku,sukcesami ale i riwiadczone pomocq
na ich rzecz onv na rzecz rodztwrych ogrod6w dzialkowych, *rk*14. nu
pomoc prawna inwestycyjnq oswiatow4 i finansow4. Dzialkowcy w licznych
wypowiedziach wskarywali na koniecznosi zachowania jednosci i soridarnosci,

ldVz Vlto one gwarantuj qdalszy spokojny byt ogrod6w i zachowanie ich praw.
Podkreslali, 2eka2dy ogrod dzialkowy realizuje te same cele i zadania okreslone



w ustawie i w zwi4zku z tym ro&inne ogrody dzialkowe w kraju powinny by6
zxzeszone w jednej silnej, demokr atycznej organizacj i jak4 jest polski Zwi4zek
Dzialkowc6w, bgd4cy kontynuatorem historii i tradycji ogrodnictwa
dzialkowego w Polsce.

Zatem sami dzialkowcy z pelnym przekonaniem dokonywali wyboru
stowarzyszenia ogrodowego i nie mozna w Zaden spos6b twierdzi(, 2e

pogwalcone zostaly ich prawa. Nie mo2na zmuszal ludzi do zachowafi wbrew
ich woli, czego by chcialo Biuro Studi6w i Analiz Sadu Najwy2szego!

Wyra2one przez wlw Biuro Sqdu NajwyZszego tendencje odbierane s4
przez dzialkowc6w jako pr6bg doprowadzenia do celowego rozbicia
dotychczasowej organizacji, jedynie po to by m6c latwiej i szybciej przejmowad
tereny ogrod6w i dokonywai ich likwidacji. W takiej tendencji upatrujq
korupcyjne wplylvy inwestor6w komercyjnych na organy wladzy paristwowej.

OkrEgowy Zarzqd stwierdza ponadto, Le poledyncze w skali kraju osoby i
grupy, kt6re dotychczas w spos6b nieformalny, niezgodny z prawem przejEly
prowadzenie nielicmych ogrod6w, mai4 obecnie mozliwos6 wykazania sig czy
faklycznie mai4 poparcie w$r6d dzialkowc6w na organizowanych zgodnie z
ustawe zebraniach. w zaden spos6b nie mog4iednak mie6 z urzgdu prawo.do
rejestracji stowarzyszenia bez wymaganego poparcia dzialkowc6w.

Przedstawiaj4c powyhsze , Okrggowy Zarzqd polskiego Zwiqzku
Dzialkowc6w we wroclawiu reprezentuiqc dotychczasowe stanowisko
dzialkowc6w okrggu wroclawskieg o zwraca siQ do Rzecznika praw
obyrvatelskich o rzeczr,vista obrong ich praw w celu zachowania rodzinnych
ogrod6w dzialkowych, zapewnienia im stabilizacji i gwarancj i zawartych w
ustawie z dnia 13 grudnia 2013r.

OkrEgowy Zarzqd Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w we Wroclawiu
zwraca sig zatem do Rzecznika praw obywatelskich o zaprzestanie dzialah
maiqcych na celu naruszenie przepis6w ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych, tak ciEZko wy"walczonej po blisko rocznej batalii w Sejmie Rp.
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