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Okrggowy Zarz4d polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w we Wroclawiu po
zapoznaniu sig z pismem z Biura Rzecznika praw obywatelskich - Zespolu
Prawa Konstytucyjnego, Migdzynarodowego i Europejskiego z dnia 29
pa2dziemika 2014r. nr VIl.6l2.lO0.20l4 NC/KJ uprzejmie informuje, ze nie
mo2e sig zgodzic z tezarni, przypuszczeniami zawartymi w w/w piSmie a
podpisanyrn przezPani1 Natalig Cabaj - Starszego Radcg w Biurze RpO.

Przede wszystkim pragniemy zwrocil uwagg, 2e wedlug nas
dzialkowc6w rolq Rzecznika praw obywatelskich powinno byi dbanie o
ochrong praw obywateli, o mo2riwosi ich demokr atycznego udzialu w 2yciu
spolecznym, dbanie o ochrong nabytych praw, do niezakl6conego w rym
przypadku u2ytkowania dzialek w rodzinnym ogrodzie dzialkowym.

Tymczasem z tre6ci w/w pisma wynika, Ze w Biurze Rzecznika praw
obywatelskich podejmowane sq pr6by destabilizacji dzialarnosci w ogrodach
dzialkowych, pr6by doprowadzenia do utraty praw gwarantuiqcych stabilnosi
gospodarowania i zapewniaj4cych dalsze istnienie ogrod6w w strukturach miast.

Calkowitym nieporozumieniem sq r6wniez zarzuty dotycz4ce
uprzywi I e.i owan i a Po I sk i e go zwi4zku Dzi alkowc6w w zar z4dzaniu rodzi nnymi
ogrodami dzialkowymi. po pierwsze po raz kotejny zwracamy uwagg, 2e
ewentualna likwidacja PZD o co zabiega Biuro Analiz SN pozbawi og.ooy



dzialkowe dotychczasowego prawa uzytkowania i uZytkowania wieczystego a
nafe2y parniEtac. 2e prawa te mog? byc przenoszone na inne stowarzyszenia
zarejestrowane w KRS. zatem ustawa z dnia 13 grudnia 2013r. gwarantuje
utrzymanie stanu prawnego grunt6w ROD bez wzglgdu na wybor przez
dzialkowc6w stowarzyszenia prowadz4cego ogr6d dzialkowy.

Przeksztalcenie PZD w stowarzyszenie ogrodow e zabezpieczylo zatem
dalsze istnienie ogrod6w dzialkowych i uniemo2liwilo bezposrednie przejecie
teren6w RoD przez gminy, a szczeg6lnie przez dule miasta i w nastgpstwie
tego ich likwidacjg na cele deweloperskie, komercyjne. lnformujemy, 2e tylko
we wroclawiu na takie wlasnie cele wladze miasta przeznaczyly w planach
I 100 ha grunt6w ogrod6w na og6ln4 ilosi 1325 ha zajmowanychprzezrodzinne
ogrody dzialkowe.

Podsumowuj4c ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych z dnia 13
grudnia 2013r. w pelni zabezpieczyla prawa ogrod6w do dalszego istnienia i
prawa dzialkowc6w do dalszego uzytkowania dzialek w rodzinnych ogrodach
dzialkowych.

Nie moze ostai sig r6wnie2 zarzut dotyczqcy braku zasad
demokratycznego wyboru przez dzialkowcow stowarzyszenia ogrodowego.
Przepisy ustawy nakazaly bowiem obecnym zarz}dom RoD zwolanie na
okreSlonych warunkach zebrania wszystkich dzialkowc6w, na kt6rych
dzialkowcy mogq w spos6b nieskrgpowany wypowiedzie6 sig co do wyboru
stowarzyszenia prowadz4cego ich ogr6d dzialkowy. pragniemy poinformowai,
2e w pelni respektujqc przepisy ustawy, w okrggu wroclawskim zebrania
zwolane listami poleconymi odbyly sig juZ w 219 ogrodach (na 225 ROD).

Na zebraniach tych po przedstawieniu celu zebrania trwala o2ywiona
dyskusja a nastgpnie przyst4piono do glosowania w sprawie wyboru
stowarzyszenia ogrodowego. w efekcie niemal jednoglosnie lub w
zdecydowanej wigkszoSci dzialkowcy opowiedzieli sig za wyborem
stowarzyszenia ogrodowego Polski Zwiqzek Dzialkowc6w.

Dzialkowcy podejmuj4c tak4 decyz-jE kierowali sig przede wszystkim
dotychczasowymi osi4gnigciami zwi|zku, sukcesami ale i swiadczonq pomoc4
na ich rzecz oraz na rzecz rodzinnych ogrod6w dzialkowych, wskazui4c na
pomoc prawnE' inwestycyjnq, oSwiatowq i finansowq. Dzialkowcy w licznych
wypowiedziach wskazywali na konieczno6 ( zachowaniajednorici i solidarnosci,
gdyz tylko one gwarantui4 dalszy spokojny byt ogrod6w i zachowanie ich praw.
Podkredlali, 2e ka2dy ogr6d dzialkowy realizuje te same cele i zadania okreslone



w ustawie i w zwiqzku z tym rodzinne ogrody dzialkowe w kraju powinny byi
zrzeszone w jednej silnej, demokratycznej organizacji jakq jest Polski Zwiqzek
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 moZna zmuszac ludzi do zachowai wbrew
ich woli, czego by chcialo Biuro Studi6w i Analiz Sadu Najwy2szegol

Wyra2one przez wlw Biuro S4du Najwy2szego tendencje odbierane s4
przez dzialkowc6w jako pr6bg doprowadzenia do celowego rozbicia
dotychczasowej organizacji, jedynie po to by m6c latwiej i szybciej przejmowai
tereny ogrod6w i dokonywa6 ich likwidacji. W takiej tendencji upatrujq
korupcyjne wptywy inwestor6w komercyjnych na organy wladzy paistwowej.

Okrggowy Zarzqd stwierdza ponadto, 2e pojedyncze w skali kraju osoby i
grupy, kt6re dotychczas w spos6b nieformalny, niezgodny z prawem przejgly
prowadzenie nielicznych ogrod6w, maiq obecnie mo2liwosi wykazania sig czy
faktycznie mai4 poparcie wsr6d dzialkowc6w na organizowanych zgodnie z
ustawq zebraniach. w zaden spos6b nie mog4iednak mie( z urzgdu prawa do
rejestracji stowarzyszeni a bez wymaganego poparcia dzialkowc6w.

PrzedstawiajEc powy2sze , Okrggowy Zarz4d polskiego Zwi4zku
Dzialkowc6w we wroclawiu reprezentui4c dotychczasowe stanowisko
dzialkowcow okrggu wroclawskieg o zwraca sig do Rzecznika praw
obywatelskich o rzeczywista obronE ich praw w celu zachowania rodzinnych
ogrodow dzialkowych, zapewnienia im stabilizacji i gwarancji zawartych w
ustawie z dnia I3 grudnia 2013r.

okrggowy zarz4d Polskiego zwi}zku Dzialkowc6w we wrocrawiu
zwraca sig zatem do Rzecznika praw obywatelskich o zaprzestanie dzialah
mai4cych na celu naruszenie przepis6w ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych, tak cig2ko wywalczonej po blisko rocznej batalii w Sejmie Rp.
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