Uchwala nr 3/XtV/2014
Okrqgowego Z*zqdu Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6rv we Wroclawin z
dnia l3 grudnia 2014r, w sprawie prowadzonych dzialaf nL rz.ecz ttbron\'
ustawv o rodzinnych ogrodach dzialkorvych z dnia l3 grudnia 2013r.

Okrggowy Zarzad Polskiego Zu i4zku l)zialkowcow we Wroclarviu z
dum4 podkre6la przypadajqc4 na dzien dzisiejszy rocznicE uchwalenia prz-cz
Sejm RP ustawy o rodzinnych ogrodtrch dzialkowl,ch. [jstawa. o ktirr4 ivalcz,v-l
rv 201 3r. caly 7.wiqz.ek i kt6ra weszln '.v 2vcie z dniern I 9 st"vcznia br. z
powodzenicnr iest rcalizowana przet. zarz4tly rodzinnych ogrod6rv dzialkowlch
okrqgu wroclawskiego jak i przez Zarz-qd Okrqgowy. Przejarvia siq to przede

w

zrealizowaniu obowiqzku odbycia zebrafi wszvstkich
dzialkowc6w, skladaniu r.r,nioskorv do gmin i strrrostw o uregulowrnic strnrr
prawnego terenow niektorych ogrocl<irr, dz-ialkorvych" u' stosorvaniu plzcpis(lr
dolyczrlcych ustanawiania i rvygaszania prar.v do clzialki .iak i przepisiru'

wszystkim

dotycz4cych likwidacj i terenow ogrt'd<iw.

Ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych .iest sukcesywnie wdru2ana
lv 2ycie. a na podkre$lenie zasluguje lakt uchwalcnia w dniu 23 pazdzielnika
?014r. nowego Statutu Stowarzvszenia Ogrodor.vego - Poiski 1-rvjuzck
l)z-iaikowcow.

Sukcesy rve wdra2aniu i stosu*aniu ustartv przycrniervaj4 .iednak
dzialania nieklorych organow Paistwa Polskiego, klin'e nielrstanrrie dq2r1 do
zmiany postanowierl lak niedarvno uchtvalone-i ustawy o rodzinnych <lgr'odach
dzialkowych. Po pierwszych zagro2eniach ze strony Zwiqzku Nliast Polskich i
po ich ustaniu w w_yniku zawarlsgo Porozumienia pojawilo siE rviosn;1
bie2accgo roku kolejne zagro2enie zc stron)' najmnie.i oczekirvanc.i to .jcst ze
strony Biura Studitiw i Analiz S4du Najul2szego oraz ze stron\. Rzccznika
Praw Obywatelskich. Pod plaszczykicm przcstrzegania z-asad derrrokrrc.li"
rvbrew postanowieniom ustaw'y o rodzinnych ogrodach dziatkowych w/u
organy Paristwa a zwlaszcza Rzecznik Praw Obywatelskich podwaza przcpisr,
dotycz4ce zebrari wszystkich dzialkowc6rv, mo2liwoSci dernokratyczrrego
u,yboru przez dzialkowcow stowarzyszenia, kt6re bgdzie prowadzii ich ogrod
dziaikowy. Rzecznik Praw Obl u,atelskich preze'ntulric sr', oje poglqdy d4Zy rv
rzeczi-wistoici do likwidacji Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6rv n,breu

powszechnemu stanowisku samych dzialkowc0w. I'}ogl4dy te prezentuje nic
praw
baczqc na konsekwencje rakiej decyz.ii. kt6r_vmi bylybl utrata wszclkich
stowarzyszenia do grunt6w i majqtku ogrodor.i, na rzecz gmin i Skarbu Panstwa.
Decyzja taka uderrylaby rvprost w dziaikorvc6w, gdyz wiele ogrodow
szczeg6lnie w du2ych miaslach ulegloby szybkiej likwidacji'

Rzecznik Praw Obywatelskich nio przyj muje faktu wyboru przez
<tziaikows6w w glosowaniu na zebraniu stowarzyszenia ogrodnwego Polskiego
Zrviqzku Dzialkowcow i uclzieleniu mu powszechnego poparcia. Mo2na

przypuszcz,ac, ze byly oczekiwania na rozbicie ltrlskiego Zwiqz-ku
Dzialkowcow ale nie osiqgniqto w tym rvzgiqdzie rezultatow'

Ob-vwatelskich od sameg() poczqtku
przeciwstaw'iajq siq dziaikowcy, zatzqdy rodzinnych ogrodow dziatkowych .iak
r6wnie2 okrqgowy Zarzqd. Ten sprzeciw zaowosowal dotychczas stano$iskcnti
ponad 40 rodzinnych ogrod6w rlzia{kowych jak i stanowiskienr Okrqgowej

Dzialaniom Rzccznika Praw

'larz:,:1du'

Konferencii Prze dz-.iazdo\I'ej. slanowisl'anri Prez;--diunr Okrqgowego
Stanowiskient Okrqgorvej Kornisji Rervizl'jnej, Listem otwartym przlttym

Dni Dzialkowca
Nale2ry miei ciqgle nadziejq na odstqlienie przez Rzecznika

podczas Okrggowych

l)rarv

Obywatelskich od dzialan podwa2ajqcych przepisy trstawy o rodzinnych
ogrodach rlzialkowych, ale aby tak siq st.rlo spvcciu wohec zaml sltiir
Rzecznika musz4 podj4i wszystkic z'zrz4dy i dzialkowcy ogrocl(rr'v
dzialkowych okrggu wroctarvskiego. Tyrn zarzqdom i dz-ialkorvcom. klore
dot,v-chczas podjqly i rvyslaly w tej sprawie statrow'iska naleZq siq slorva
podziqkowania. I ylkcr wspolna walka i wspolne dq2enia do obron;'' llstilw)' o
rodzinnych ogrodach clz-ialkowych mo2e przynie(c ocz-ekiwanr' rczultaty i
zapewnii spokojny byt oraz prawa dzialkowc6w i ogrod'bw.

.

wlcElREZ€S
OkrQ{:.r'*'1.

/;rv,llu

rot$r€go iq.altllu l) '.dru*rw

-...

"1r"r1:\
* - ^fiii.iaathski
--

r f ,l
E' (^t\ l t ,\./

!'
i''''
'

|

^-/rl
':' \'" ""'

