
Ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych - czy Rzecznik Praw Obywatelskich
dalej robi swoje?

Stanowisko
P reryd iu m Okrggowego Zarzqdt Su dcckiego Polskiego Zw iqzku Dzialkowc6w

w Szczawnie Zdroju.

Z pisma z dnia 28 pa2dziemika 2014 r., starszego radcy w Zespole Prawa Konstyrucyjnego
i Miqdzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich- Pani Natalii Cabaj. przeslanego do
wszystkich struktur Polskiego Z.wiqzku Dzialkowc6w oraz do dzialkowc6w dowiadujemy sig, 2e
Rzecznik Praw Obywatelskich nie wycofuje sig ze swojego wyst4pienia, kt6re w czerwcu br.
zostalo skierowane do Ministra Inlrastruktury i Rozwoju w sprawie niekonstytucyjno6ci przepis6w
ustawy z dnia l3 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dzialkowych.

W ocenie Prezydium Okrggowego Zav4du Sudeckiego Polskiego Zwi4zku Dzialkowcirw.
powolywane argumenty w tym piSmie o dwukrotnych wczeSniejszych wyrokach Trybunalu
Konstytucyjnego wskazujqcych na sprzecznoSi poprzednio obowi4zuj4cej ustawy z konstytucj4.
a w szczeg6lnoSci podnoszony w4tek istnienia wqtpliwoSci w zakresie mozliwoSci powierzenia
prowadzenia ogrod6w dzialkowych stowarzyszeniom innym niz PZD, istniej4cym przed dniem
wejdcia w Zycie ustawy z dnia l3 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dzialkowych, dobitnie
dowodz4, 2e Rzecznik Praw Obywatelskich nie rezygnuje z moZliwoSci skierowania wniosku do
Tiybunalu Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodnoSci tej ustawy z konstyucj4.
Trzeba prz.y tym zaakcentowai. i2 Rzecznik Praw Obywatelskich nie chce zauwa2y{ 2e poprzednie
wyroki Trybunalu Konstytucy.jnego wskazujqce na konstytucyjn4 wadliwoSi przepis6w ustawy
doprowadzily do tego. 2e dzisiaj dzialkowcy maj4 now4 ustawg, bez przepis6w kwestionowanych
przez Trybunal.

Nowa ustawa nie przyznala prawa do zav.4dzania ogrodami stowarzyszeniom powstalym
przed jej wejSciem w 2ycie z czym nie mogq pogodzii sig te stowarzyszenia ogrod6w. kt6re
powstaly przed dniem l3 grudnia 2013 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruj4c skargi tych stowarzyszefi czyni niemal uklon w ich
strong twierdz4c, 2e istnie.l4 w4tpliwoSci w zakresie moZliwodci powierzenia prowadzenia ogrod6w
tym stowarzyszenlom.
Rzecznik nie zauwaZa jednak. 2e w/w stowarzyszenia, w tym jedno nawet nie widniejqce w KRS.
powstaly nie z woli wszystkich dzialkowc6w, ajedynie z inicjatywy garstki bylych dzialacz.y
z kilku ogrod6w, kt6rzy ra24co lamali prawo zwi4zkowe. Nie godz4c sig z utrat4 pelnionych
funkcji zawiqzali stowarzyszenia ogrodowe i kontynuuj4 bezprawie wobec dzialkowc6w, m,in.
blokuj4 zwolanie zebrania ustawowego.
Rodzi sig zatem istotne pytanie: czy stowarzyszeniom. kt6re powstaly bez demokratycznego
wyboru dzialkowcow, ustawa ma przy znac prawo prowadzenia ogrod6w dzialkowych?
7. .iakich przeslanek prawnyclr Rzecznik Praw Obywatelskich wywodzi mo2liwoSi przyznania im
ustawowego przywileju do prowadzenia ogrod6w') C'zy taki zapis bylby zgodny z konstytucj4?
.leif i Rzecznik uwaZa Ze tak, to r6wnie dobrze naleZaloby zastanowii sig nad zmianE np. prawa
wyborczego w zakresie powierzenia wladzy w paristwie paaiom politycznym bez udzialu
wyborc6w.

Nie moZna zgodzii sig z poglEdem Rzecznika Praw Obywatelskich. 2e nowa ustawa sytuuic
Polski Zwiqzek l)zialkowc6w u uprzywilejou,ane.i pozycji wobec innych stowarzyszcn
oglodowych. Zartiwno stowarzyszenie ogrodowe I'ZD jak i nowe stowarzyszenia powolane przez
dzialkou'c6w na ustawowym zebraniu wszystkich dzialkowcriw. majq ten sam status.

Dzialkowcy w znakomitej wigkszo5ci wiedz4, 2e inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich
podjgta przeciwko ustawie o rodzinnych ogrodach dzialkowych jest dalszym ciqgiem walki
o grunty ogrod6w. Od 25 lat elity rz4dz4ce z.maga14 siE z problemem ustanowienia prawa



pozwalaj4cego na swobodne dysponowanie gruntami ogrod6w dzialkowych w tym gl6wnie w celu
ich skomerc.lalizowania. Dzialkowcy wiedz4 r6wniez, 2e jedyn4 przeszkod,4 w osi4gniQciu tego
celu byla ijest sila tkwi4ca w ich jednosci w Polskim zwi4zku Dzialkowc6w, co potwierdzaj4 na
zebraniach ustawowych podejmujqc decyzje o pozostaniu w swoim Zwi4zku.
Ten wyb6r naleZy szanowad, poniewaz w ten spos6b dzialkowcy korzystajq z prawa swobodnego
zrzeszania sig. a nie cz.yni(. zarzutu o uprzywilejowaniu PZD wobec innych stowarzyszefi
ogrodowych.

Dzia.lkowcy uwaZaj4, 2e obrona ich praw zapisanych w ustawie jest najwigkszym
wyzwaniem dla tych. kt6rzy peiniq waZne funkcje publiczne w paristwie i slusznie oczekuj4, ?,e
Rzecznik Praw Obywatelskich podejmie konstruktywny dialog z ich Srodowiskiem.
w demokratycznym pafrstwic prawa spoleczeristwo obywatelskie .jest partnerem dla wladzy
publiczne.i. Aktualna sytuacja, jaka powstala miqdzy spolecznoSci4 dzialkowc6w a Rzecznikiem
Praw obywatelskich ze wszech miar wskazuje na to. ze podjgcie wsp6lnej dyskusji dot.
funkcjonowania ustawy o rod jest konieczne.
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