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STANOWISKO
Kolegium Prezesow Rcdzinnych Ogrodow Dzialkowych miasta

i rejonu Grudziqdza

W sprawie krok6w podjqtych przez urzqd Rrecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie
niergodnoici z konstytucjQ zapisow ustawy

z dnia 13 grudnia 2013 r. o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych.

Szaa!rua-'"aLMczud,

W imieniu kolezanek i koleg6w. Prezesow Zarz4dow Rodzinnych Ogrodow
Dziaikowych Miasta i relonu Grudziqdza pragnq wyrazid g.lgbokie stowa zaniepokojenia r

niezrozumienia dzialah Wzez Paniq podietych a zmierzajAcych do bezzasadnego
ingerowania w ustawie o rodzinnych ogrodach dzia.lkowych z 13 grudnia 2013 roku,
uchwalonel przez Sejm i Senat RP. lstniejqca organizacja dzialkowc6w funkcjonuje w
Polsce od ponad 120 lal i przetrwala wszystkie ustrqe poiityczne i nadal sie rozwiia w
kraju. 1ak ijej podobne organizacle dzialkowcow na Swrecie

Pani dzralania w slosunku do Polskiego Zwiqzku Dzialkowcow jesl przez nas
przyjmowane .1ako ponowne wprowadzenie zamqtu w Srodowisko dzralkowcow. wysuwajqc
zarzuty o niekonstytucy.tnosc ustawy o ROD. Pragnierny zauwazyc, 2e nad zapisamr wyzej
wspomnianej ustawy pracowaio ogromne gfono prawnik6w i konstytucionalist6w. skad
wolrec tego Pani stawia tak absurdalne zarzuv?

Zaskarzenie takich fundamentdw funkcjonowania ruchu ogrodnictwa dzialkowego
Jaka Jest uslawa o rodzinnych ogrodach, bez wczegnielszego doglqbnego zapoznania sig
ze szczegoiami ie1 zapisdw swradczy o dqzeniu do rozbicia r zniszczenia dokonad
Polskrego Zv'ti?zku Dzialkowc6w. Dostrzegamy w tym dzialania zmrerzajace do
sukcssywnego likwidowania ogrodow. zastepujqc kwitnqce dziatki. betonowa szaroSciE
nreruchomoscr.



Sza ru*nza Pa n i Rzetzni{,

Ogrody dzialkowe w naszej polskiej historii powstawaly bardzo czgsto na
nreuiytkach i bylych wysypiskach smieci. wysilkiem wielu lat ciQzkiej pracy dzia{kowcdw r

ich rodzjn przywrocono te tereny przyrodzie i spoleczenstwu.

DziS ulrzymanie ich nic nie kosziuje budzety gmin a blardzo dobrze sluzq iako oazy zielenr
w betonowych blokowiskach spoleczensiwu, ktore korzysta z nich na wiete sposobow.
Stad tez, o;mielamy sig zqdac zaprzestania pode.imowinia dalszych krokow o potrzebie
skrerowania Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dziafkowych do Trybuna{u Konstytucy.jnego
Rzeczpospolitej Polskiei.
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