Uchwala

Nr 4/XIIV20I4

Okrggowego Zarzqd,u polskiego Zwiqzku
Dzialkowcr5w w Szczecinie
z dnia 16.12.2014 roku
w sprawie pojawiajqcych sig zagroier{
dla praw dzialkowc6w
i rodzinnych ogrodriw dzialkowych

Ustawa o ROD z 2013 roku uporz4dkowala
sprawy prawne
funkcjonowania ogrod6w dzialkowych
w Kraiu.
Usunigte zostaly wszystkie przepisy,
kt6re budzily w4tplirvodci

te, kt6re udalo sig pogodzi(.
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Konst).tuc.i4 zostaly wprowadzone do
prawa i
w praktyce. przepisy te stanowi4 fundament
calego ustro.;u
ogrodnichva a ich realizacja ma wyeliminowad
wszystkie niedcislodci wynikajqce z
blgd6w przeszlojci niezawinio
nych prz-ezdzialkowc6w ant przez pZD.
Pomimo, 2e ustawa zostala przyjQta
niemal jednogloSnie, co stanowilo wyraz
jednolitego pogl4du na sprawy,
ro po jej wejsciu w Lycie 19 stycznia
20r 4roku
zaczgly sip pojawiai w r62nych oirodkach
grosy zmierzaiqce do dewaluacji
wartoici
ustawy.
realizowane s4 obecnie

Przykladem znamiennym mo2e
byi stanowisko zwi'zkuMiast polskich, r16re
zoslalo zalagodzone dopiero pod
wplywem argumentow w listach
stanowiskach
kierowanych do autor6w.
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Po zalagodzeniu sprawy z
zglasz.aj4cy wqtpliwosci
Naj wy2szego oraz
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ZMp

odezwal sig Rzecznik praw Obywatelskich
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o ROD. Rzecznik praw nie przeci4l,
pomimo wielu list6w kierowanych
do niego, tych
d1'wagacji a wrQcz przeciwnie
zachowuje stanowisko wyczekuiqce.
Nie podejmuje
dialogu z PZD a wigc sklania sig
do przyznaniaracji grupre os6b niezadoworonych
z
uslawy.

Na te poglosy, zupelnie przypadkowo
nalo2yl sig wyrok NSA w sprawie
altany
w okrggu Mazowieckim' Stosuiqc
kuriozalne pojgcie altany na dziarce
s4d stworzyl
bezpoSrednie zagro2enia dla

dzialkowc6w. Dowodem rego sq
wyst4pienia

przekazywanie danych dotyczqcych
u2ytkownik6w dzialek
Woclawskim.

W

Krakowie Rada Miasta podjgla
uchwalg

uz)tkowania grunt6w przcz ROD.
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w okggu Toruisko _
opodatkowaniu prawa

Realizacja afi. 76 ustaw)-, ri, pr.akty,ce pi.zebiega
ptu,oli. Dec-1,--z-jc pude.jrnorvanc
z t^t2i1 tloz il .czekirvania. czego p.zr rirade'r
b1c sr<latrane *niosr<i z okregu
'1og4
szczecirisk
iego.

Wszl,stkie te

g,ali,. rnuszq budzi d niepeu,nosi dzialkou,c6r.i,.
.lalio Okrqgorvr, z-art.;1tl pZI) reprczcntuj4cy
s1,

50

ty.srqc1, 1.s1171,, clzialkou,c6rv.

\\-Ytalatll\' suojc 0ba$_r uobcc ka2dego
liroku nieprz,r,chl,inego stosunku rlo i{OD.
Nie tnozna dopuscic clo ler'iz.ir pra*a. ktor.e
tlopicr, przed rokicrrr zostalo

zaaliceptou'ane przez parraurcut omz
plzrigte z aplauzern przez crzialkou,ctiu,.

Apcluienrl tr<.r u'szystkich rocrzin crziafliorvcrilv
o obrong ustawy. o
artvkulor'anie srvoich racji i sl..gnalizo*
an ic decl,clentonr. Zc rvokoi usta*,y
ciqgle

I\\orrv

srr' zatvirou an ia.

okrg51.wv /'arz'.1tr * sz,c;,-ecirric zrrrr'iri4zuje
irszl,stkicri tlzralkou,c6rv ao
czujno(ci i i'd1',* icruar,ego a tal(ze zbiorolveg.
\.lystgpowanra *, obronic srvoioh prtru,.
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