Stanowisko
Rady O96lnopolskiego
Porozumienia,
Zwiqzk6wZawodowych
z dnia 13 czerwca2072r,
w sprawieutrzymaniazapis6wustawyz dnia 8 lipca 2005roku
,,O rodzinnychogrodachdzialkowych".
Z twagi na zblizaj4cy sig termin rozprawy w sprawie v"niosku o
stwierdzenie
niezgodno6ci
z Konsty.tucj4
RP przepis6wustawyz dnia 8lipca
2005r. o rodzinnychogrodachdzialkowych(Dz. U . z 2005r. Nr t 69, poz. I 4 19
z p6in zm.), RadaOPZZ zwracasig do TrybunafuKonsrytucyjnego
o ochrong
wartodci,kt6re zjednoczylymilion polskichrodzini doprowadzilydo istnienia
obecnego
ksztaltuspolecmego
ruchuogrodnictwadzialkowegow Polsce.
Ogrody dzialkowe funkcjonuj4ce na podstawie ustawy, sfura
zaspokajaniu, wlpoczynkowych i rekeacyjnych potrzeb spolecmoSci
lokalnych.Ponadtopodnosz4one ekologicznesrandardyotoczeniaispelniaj4
po4't)nvnqrolg w urbanisfyce
i ekosystemie
miasti gmin.
Wniosek o umanie ustawy o rodzinnych ogrodachdzialkowychza
niezgodnqz Konstytucj4RP zloZony do TrybunafuKonstltucyjnegoprzez
Pierwszego
PrezesaSqduNajwyzszego,
zagrat):aj4cy
milionompolskichrodzin
dzialkowych,wywolat wdr6d czlonk6w zwi4zk6wzawodowychzrzeszonychw
OPZZ olttzymie zaniepokojenie,a tak2e poruszeniecalego Srodowiska
dzialkowc6wniepewnychprzyszlo1ciswoichogrod6w.Swojeobawywy'a;ajq
w tysi4cachlist6w, apeli i stanowiskadresowanych
do S4du NajwyZszego,
TrybunaluKonslrtucyjnegoi najwyzszych
organ6wPaisrwa.
Bez przedmiotowejustawy,pozbawioneochronyprawnejogrody stanE
sigkolejnqofiar4wystawion4na dziataniakapitaluspekulacyjnego.
W tej walce
dzialkowcyb9d4stalina straconejpozycji.W ten spos6bniewqtpliwieszczlrne
wartoici zwi4zanez id,e4ogrodnictwadzialkowegozostanqbezpowrotnie
Dlracone
wrazz tym na co pracowalycalepokolenia.
Nietrudnowyobraziisobie,jak wielka bylabyto strata.Rodzinneogrody
dzialkowe s4 bowiem miejscem wypoczynku wielu rodzin, czgsto
niezamoZnych,
kt6re nie mog4sobie porwoli| na drogiewczasyczy wylazdy
zagraniczne. Dzialka to miejsce shu4ce ka2demu, niezaleinie od wieku czy

statususpolecmego,zapewniajqce
ruch na Swie2ympowietrzu,wypoczynek,a
takZe mo2liwoSi obcowania z natur4 oraz kontakt z innymi ludzrni
podzielajqcymi
podobnepasje.Dzialkato nie tylko kawalekziemi,k6ry dzigki
mo2liwo(ci uprawy warzyw i owoc6w, sluzy ubogiej warstwie spolecznej,
wspomagaj4o
ioh domowybudZet.Dzialkato coSwigcej- ro czgsrodrugi dom,
miejsce,w k16rymzapominasigo codziennych
problemach
i do k6rego chgtnie
sig wraca. Tak naprawdg ogrody dzialkowe nie sfui4 tylko samym
dzialkowcom,ale takZecalemuspoleczeristwu.
Stanowiqpigkne,zielonetereny

miastorazpelniq funkcjespoteczne,
gdy2sqmiejscemintegracjidzialkowc6w.
Siu24 nie tylko czlonkom Polskiego Zwi4zkl Dzialkowc6w, ale r6wnieZ
szerszemugronu lokalnychspolecznoSci.
CzlonkowieZwi4zku nie stanowiq
-sq
zamknigtegokggu. Wrgcz przeciwnie
otwaxcina budowanierelacji i
rozwijanie wsp6furacy np. z plac6wkami edukacyjnymi oraz iwiadcz4cymi
pomocinstltucjami spolecmymi.
Rada OPZZ, wsp6lpracuj4ca
od wielu lat z PZD, solidaryzujesig ze
zdaniemwszystkichdzialkowc6wpragnqcych
pozostawienia
ustawyo ROD w
niezmienionej
formie.
CzlonkowieOPZZ doskonalerozumiejqsenspodejmowanych
dzialailw
obronieustawystojqcejna straZf/interes6wdzialkowc6w.
Prosimyo poparcienaszegostanowiska,
kt6rebgdzieprzejawemdbaniao
wszystkich czlonk6w spoleczeristwa,w tym r6wnie2 przejawem troski o tak
licm4 spolecmo6i,jak4 s4 dzialkowcy. Ustawa jest elementempolityki
spolecmejpafistwai daje szansena posiadanieogr6dkar6wnie2biedniejszej
czgScispoleczefistwa.Ustawanie tworzy zamknigtegokggu uZykownik6w, a
praktykapokazuje,Zeco roku przybywaj4tysi4cenowychdzialkowcow.
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