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Wypadana samympoczetkuzadaiParupytanie,dlaczegow Polsce,jedynymkaju w
iwykonawcza d44y do likwidacji ruchu
Unii luropejskiej, wladzaustawodarvcza
ogrodnictwadzialkowego?To nie jest pytaniepozbawionesensu,bowiem takie
dzialaniaprzeciw dzialkowcom,ogrodom dzialkowym i Polskiemu Zwi4zkowi
Dzialkowc6wprowadzones4 juz od 1990 r., kiedy 17 posl6w zlozylo projekt
zaktada.j4cylikwidacjp ogrod6w w ci4gu p6t roku i jeszcze zobowiqzanie
po sobie.Za dzialkowcamiopowiedzialysiq woviczas
dzialkowc6wdo posprzqtania
naj$yzszeautorytetynoralnenaszegoPafstwai projektzostalwycofany.Samaidea
przejeciajak najtanieji.jak najszybciejgrunt6wogrod6wdzialkowychi przepg&enia
z nich dzialkowc6wi PZDjest nadalaktualna.
do Sejmuptzy(wiecaly
Wszystkimgenialnymprojektomno$'ychustawzglaszanych
te samecele:
- po pierwszerozbii organizacjgdzialkowc6w Polski Zwiqzek Dzialkor.vc6w,
pozbawiij4 uprawnief,abydzialkowcynie mogli m6wi6wlasnymglosemo wlasnych
sprawach,
- po drugiezniesi wszyslkieupra$'nienia
przysfuguj4ce
dzialkowcom,w tym prawa
do majEtkuna dzialce,
do gruntuorazprawarviasnodci
- i wreszcicpo trzccic- uprarvianie
dzialek,tych co jeszczezostanqsprowadziido
czasoweji odplatnejdzreiaq.

Poz4danymskutkiemtych trzechkierunk6wbqdzieoczl'wisciecalkowitezniesienie
zasadlikwidacji ogrodu.Nareszcienie tzeba bEdzieza nic placii dzialkowcomi
likwidowaCogr6dkiedysigchcei lla kazdycel
po sobie!
posprzqtad
A dzialkowcy?Koniecdzierzawyi do widzenia!Acha,jeszcze
kofczylyby
Przez22 lata rricsig nie zmienilo,nawetslynneprojektyuwlaszczentowe
siEdla dzialkowc6wograniczon4wczasiei odplatn4dzierzawa
Dzisiaj, wbrew wielokrotnym zapewnieniompolityk6w, ale takze Ministentwa
Infrastruktury, kt6rego zadania w zakresie ogrod6w dzialkowych pzejQlo
Ministerstwopod Panakierownictwen,prowadzisiq intensywnepracenad now4
ustaw4 o ogrodnictwiedzialkowym, ktorej zaloaeniadokladniewpisuj4 siq u
projekty.
dotychczasowe
Psnie Ministrze
zapewnieniaPanapoprzednika,bowiem w chwili
Nie bez powoduprzytoczyliSmy
w procesietworzenia
obecnejsfuzbyPanaMinisterstwaw spos6bczynnyuczestl:riczq
nowej usta\ayo ogrodnictwiedzialkowym.PaiiscyurzQdnicytocz4 debatyna ten
tylko nic z PolskimZwiqzkiemDzia\kowc6w,bo
tematz poslami,stowalzyszeniami,
to nie pasujedo koncepcji.Pfleciez rriebpdziesip konsultowaiprojektuustawyz
uprawnienrl
dotychczasou'ych
organizacj4gdy zakladasiqjej calkowitepozbawienie
rodzinnychogrod6wdzialkowych.
sprawach
jedenmilion polskichrodzin Niewazne,
reprezentuje
ze la orgarrizaaJa
To niewaZne,
podpisalosipna listachw obronieustawyo ROD'
ze 620tysiQcydzialkowc6w
Niewazne,ze setki tysiqcydzialkowc6wpodpisujesip pod stanowiskamii apelami
kierowanymido najwyzszychorgan6ww Paiistwie,abyzostawiiwreszciew spokoju
rodzinneogrodydzialkowei PolskiZwiQzekDzialkowcow.
ustawQ,
Wa2neiest tylko to, ile mo2nazarobidna tym interesie.
d4z4jedyniedo likwidacji PZD, choiby po
Waznejest to, ze te niby stowarzyszenia
za kt6re zostali
trupachchc4w]'lvalczyclegalizacigswoichsamowolibudowlanych,
dzialkowejTacy wlaSnie,,obrofcydemokacji" pasuj4do
wyrzucenize spolecznoSci
ie zostan4potraktowanitak samo,jak wszyscy
koncepcji,choi wiadomoprzeaLe2,
uczciwi dzialkowcy.Dzisiaj jednak stanowi4dla urzQdnik6wPana Ministerstwa
ani Mrozek,ani
,,czynnikspolecznyopiniujqcyzaloZeliado projektu".MoZnarzec,ze
Kalka by lcgonie wYmYSlili
Psnie Minislrce
Dzialkowcydoskonalezdaj4sobie spmw€z tego, 2e tak naprawdqliczy sip tylko
refotmy pod
,,kasa",jak4 mozna zarobii na ogrodach.I nie chodzi tu o zadne
szczltnymihaslami.,demokacjii pluralizmu" To tylko fasadadla maluczkich,aby
wielcy stali sipjeszczebogatsi.Trafirieokeslil to plakat$)'dany z okazjiI Kongresu
ogr6di napisem,,gluntto int€res!"'
demoluj4cym
PZD,ze spychaczem

Szanowny Panie Min islrze
Padaj4w tym li6cie gorzkiei ostre slowa, ale jakie maj4 padai, je6li milionow4
traktujesiqjak powietrze,ignoruje,nic odpowiadana 2adne*yst4pienia?
organizacjg
Jakiemaj4 padai slowa,jesli od 22 lat ruch ogrodnictwadzialkowegoi organizacja
oskarzaneo calezlo, jakie sig w naszym
dzialkowc6ws4 ponizane,lekcewa2one,
Jakiemaj4 pada6slowa,jedli PZD nie byl
kaju pleni na r6znych plaszczyznach?
tylko o plamyna slofcu?
oskar2any
chybajeszcze
Czy
Czy na to wszystkozaslugujeruch o 115letniejtradycjishlenia spoleczefstwu?
mogli spokojniekorzystadz
wreszciew demokatycznejPolsceludzie ubodzybQdQ
dzialek, a nie ci4gle walczyez niedoruecznymipomyslani pseudorefonnator6w?czy
wreszciePafstwo Polskie i jego sluzby uszanuj4dorobekmilion6w ludzi, wielu
pafstwaprawarzqdziisigsamemuw granicach
pokolcf i pozrvol4zgodniez zasadami
zasad,ktdrychnaszruchnigdynie przekoczyl?
obowi4zuj4cych
PanieMinistrze
przez 1 PrezesaS4duNajwyzszegodo TrybunafuKonsq4ucyjnegooalej
Zaskar2enre
ustawy o rodzimych ogrodachdzialkowych :uznajemyza akt czystopolityczny Tak
mozna to traktowai bior4c pod uwagq stanowiskoSejmu RP i Prokuratora
Generalnegoptzekazaredo Trybunaluw tej sprawie.Oba stanowiskasq wyjqtkowo
zbiei.lrre
w ocenieprawnej, kt6ra wyraZniewskazuje,ze nawetgdyby Trybunal uznal
wskazaneprzezSejm i Prokuratorakilka artykul6w,nie ma to
za niekonstytucyjne
wpb'\'u Ila mozliwosi dalszegoobowiEzywaniaustawy o rodzill|ych ogrodach
dzialkowychbez tych przepis6w.Stqdzachodzipytanie,sk4dsiq wziElainicjatlrva
wyprzedzenia orzeczetia Trybunalu w tej sprawie? Jeili ustawa o rodzinnych
jq Senat,
ogrodachdzialkowychzostalauchwalonaprzez Sejm RP, zaakceptowal
podpisatPrezydentRP, to ldo dal teraz prawo, przede wszystkimmoralne,do
$ypzedzania Trybunaluw wypowiedzeniusiQco do zgodno(ciz konstytucj4tei
funtcjonowanierodzinnychogrod6w
ustawyi twozenia na nowoprawareguluj4cego
dzialkowych?
1 lat, czy to lrrZ za d,lugo,jak na ogody dzialkowe?
Ustawaobowi4zujeod niespelna
do takiegodzialaniawywodzonejest zapewne
Zapewnenie o to chodzi.Przyzwolenie
na zakofczenie obu stanowiskw sprawiewniosku do
z komentaruyzamieszczottych
Trybunafu- oba tez wyjatkowozbie2ne- choi ani w ocenieprawnejSejmu,ani w
to oczywi6ciena
ocenieprawnejProkumtoranie ma zadnegopunktu zaczepienia,
ze ttzebazmieoiccal4 ustawQo ROD. Pytanietylko, po co
koicu jest stwierdzenie,
robiono te unlizy, na kilkudziesipciustronachudowadniano,ze zdecydowana
i dobze sluzyludziom,
wiQkszosiprzepis6wustawyo RODjest zgodnaz konst)'tucjq
wniosk6w?
to do z g6rysformulowanych
skoronie pasovr'alo
SzanownyPanieMinislrue
Mir sterstwo,kt6r1m Pan kierujc przcjqtosprawyogrod6wdzialkolvychpo bylym
Ministerstwie Infrastruklury, z kt6rym wsp6lpracar62nie siq ukladala. Byly
.1

powolaniawsp6lnegozespoluroboczegoMinistentwai PZD, kt6ry mlal
zapowiedzr
zajmowa6sig problemami$Tstgpuj{cymiw funkcjonowaniurodzirurychogrod6w
dzialkowych i wypracowywanieinstosownych rozwrqzai. Skoirczylo sig na
zapowiedziach,a konsultantamistali siEzagorzaliprzeciwnicyogod6w dzialkowych,
Zwiqzk.u r usta$y o rodzinnycb ogrodach dzialkowych, kt6rzy nie reprezentuj4
dzialkowc6w,tylko wlasn€interesy.
Dlategow imieniu dzialkowc6wpolskich,niliona rodzin uzytkuj4cychdzialki w
jasnego
sig do Panao przedstawienie
rodzinnychogodach dzialko*ych,z\4Tacarny
stanowiskaMinisterstwa na temat prowadzonychprac nad now4 ustawQ o
ogrodnictwiedzialkowym.
Oczekujemyrzeczowegowyja6nieniai powaznegopoffaktowaniatak duzej czQ6ci
stwapolskicgo.
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