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STANOWISKO

Rady powiatu taskiego

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie poparcia dzialati polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w
podjetych w obron:e ustar/vy o rodzinnych ogrodach dzialkowych

Jako gospodarze Powiatu t-askiego, po wysluchaniu informacji na
temat aktualnej sytuacji polskiego ZwiEzku Dzialkowc6w wynikajqcej z
zaskar2enia do Trybunatu Konstytucyjnego ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych, pragniemy wyrazii nasze poparcie dla dziatai majecych na
celu zachowanie ustawy w jej obecnym ksztaicie.

Podzielamy obawy i zaniepokojenie dzialkowc6w, kt6rzy majq
Swiadomo5i, 2e zm:ana ustawy doprowadzi do sytuacji, gdy ogrody
pozbawione organizacyjnej i p.awnej pomocy polskiego Zwi4zku
DzialkowcOw nie bQdA w stanie przetrwai. Aktualna ustawa nie zawiera
rozwiqzan stojacych w sprzeczno6ci z Konstytucjq. Ujete w niej gwarancje
dla uzytkownikdw dzialek nie naruszaja praw innych podmiot6w. Jeste6my
zdania, 2e rodzinne ogrody nie tylko, Ze nie ograniczajq samorzqd6w w
wypetnianiu przez nie ustawowych zada6, ale wrecz przyczyniajq sie do
poprawy wizerunku lokalnego Srodowiska. pragniemy podkreSlii, 2e poza
waznq funkcjE ekologicznq, jake petniq obecne ogrody, odgrywaja one
r6wnie2 olbrzymie znaczenie spoleczne. Dzialki realizujE szereg zaoan
oswiatowych i socjalnych, integrujE mieszkaic6w, p.opaguja pozytywne
warto6ci.

Z pelnym przekonaniem stwierdzamy, 2e powyzsze okoliczno6ci
uzasadniajE zachowanie istotnego miejsca dla ogrod6w dzialkowych w
krajobrazie naszego powiatu. partnerska wsp6lpraca pomiqdzy lokalnymi
wladzami, a Polskim Zwiqzkiem Dzialkowc6w przynosi korzy6ci obydwu
stronom. Rozw6j naszych ,,ma+ych ojczyzn, jest mozliwy jedynie w
warunkach prawnej stabilizacji, kt6ra moze zostaf zburzona w wyniku
zakwestionowania ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych.



wypetniamy mandat, kt6ry uzyskalidmy dziqki spolecznemu zaufaniu
i stoimy na stanowisku, 2e demokratyczne organy pafistwa nie powlnny
podejmowad dziala6, kt6re godza w tak licznq rzesze obywateli, jakE
stanowiq dzialkowcy z-zeszeni w pZD. Jestesmy przekonani, Ze
zachowanie ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych w obecnym
ksztaicie jest jednym sp.awiedliwym rozwiEzaniem, kt6re zapewnl
mozliwosi kontynlowania ponad stuletniej tradycji ogrodnlctwa
dzialkowego w polsce.

Wobec powyzszego zwracamy sie do pani marszalek Sejmu, a za jej
posrednictwem do wszystkich posldw oraz do premiera Rzedu o wsparcle
wszelkich dziala6, kt6re maj4 na celu utrzymanie ustawy z dnia g lipca
2005 roku o rodzinnych ogrodach dziaikowych w aktualnej postacr.
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