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Dzialkowcy w calym kraju dlugo wyczekiwali na uchwalenie nowej

ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych, a po2niej cieszyli siE z wej6cia w
Zycie nowego prawa, kt6re mialo zabezpiecza( ich prawa i pozwolic wreszcie

spokojnie uZytkowai dziatki. Niestety, radoSi trwala kr6tko, poniewa2 niemal
od samego poczEtku obowiqzywania nowych przepis6w byly one podwaZane i

atakowane przez r62ne instytucje, z Rzecznik Praw Obywatelskich wt4cznie,
kt6ra poddala w w4tpliwoSi konstytucyjnoSi ustawy.

Opr6cz ci4glego zagro2enia dla bytu ogrod6w w naszym kraju, na

dzialkowc6w spada obecnie dodatkowy cios w postaci odmowy rejestracj i

nowego Statutu PZD. Dowiadujemy sig, ze Sqd Rejestrowy, przy negatywnej
opinii Prezydenta Warszawy, odmawia rejestracji Statutu PZD uchwalonego na

Nadzwyczajnym Zje2dzie PZD w dniu 23 paLdziemika 2014roku, a odmowa
argumentowana jest niedopelnieniem przepisow w zakresie trybu zwolania
Zjazdu PZD. Trudno zrozumiec tak4 argumentacjg, poniewaz dokladnie w tym
samym trybie uchwalony zostal Statut PZD w 2011 roku i w6wczas podobne
zarzuty zostaly oddalone przez S4d Rejestrowy. Nie mozna zapominac o tym, ze

ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach dzialkowych w
artykule 68 nakazala Polskiemu Zwi4zkowi Dzialkowcow uchwalenie nowego
statutu w oparciu o dotychczasowy statut. Dodai trzeba tak2e, iZ polski Zwi4zek



Dzialkowc6w dochowal szczeg6lnej starannosci, by wszystkie jego jednostki
terenowe, czyli okrggowe zarzydy zrealizowaly w pelni wymagania usta\ey i

przeprowadzilv konferencje przedzjazdowe, a co za tym idzie wylonily
delegat6w nazjazd.

Okazuje sig, 2e dzialkowcom nie jest pisany odpoczynek i nawet ustawa
uchwalona przez Sejm nie gwarantuje im spokojnego czerpania po2ytkow ze
swoich dzialek i musz4 oni bez przerwy walczyc o przetrwanie i dalsze
funkcjonowanie ogrod6w dziatkowych. Je6li wezmiemy jeszcze pod uwagg
ogromne problemy ogrod6w dziaikowych w Warszawie, kt6re pr6buje sig
zlikwidowai bez odszkodowafl z tytulu tzw. ,,dekretu Bieruta,' przy braku
reakcji wladz stolicy, to sytuacja ogrod6w dzialkowych rysuje sig w czamych
barwach. Mno24ce sig wci42 roszczenia spadkobierc6w grunt6w lub os6b
tytuluiQcych sig spadkobiercami zrzeszonymi w stowarzyszeniu,,Dekretowiec",
staiE sig zmor4 ogrod6w dzialkowych w warszawie, a dzialkowcy zostawieni sa
sami sobie.
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Trudno oprzei sig wra2eniu, 2e odmowa rejestracji Statutu pZD nie jest
niestety przejawem dbatoSci sqdu o budowanie paistwa prawa, dbaiqcego o
obywateli, a tylko kolejn4 pr6b4 pogngbienia miliona dzialkowc6w, nie tylko
przez podmioty, kt6re ostrz4 sobie zgby na grunty zajmow ane przez ogrody, ale
rez przez wladze, kt6re powinny kierowai sig dobrem obywateli. Mo2emy
zapewni(, 2e dzialkowcy gotowi sq walczy( o swoje prawa wszystkimi
legalnymi sposobami, tak2e manifestuiqc swoje zdanie na ulicach stolicy. Mamy
nadziejg, iz nie bgdziemy zmuszeni siggai po (rodki ostatec zne, zas ponowne
pochylenie sig nad uchwalonym Statutem pZD, pozwoli wyjaSnii wszystkie
w4tpliwoSci. Wierzymy, Le pomole pani dzialkowcom zachowai ogrody, ktore
miastu mog4 przysporzyc tylko po2ytku , zar6wno w sferze przyrodnicze.y, jak i
spolecznej.
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