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DZTALKOWC6W
z 23 sierpnia2013roku
w sprawieprojelcu ustawyo rodzinnychogrodachdzialkowych
przyjqtego przezSejmowq NadzwyczajnqPodkomisjq.

My ni2ej podpisani czlonkowie Krajowej Komisji RewizyjnejPolskiego
Zwiqzku Dziatkowc6w bqdqcy przede wszystkim dziatkowcami jesteSmy
zywotnie zainteresowaniksztattem przysztejustawy o rodzinnychogrodach
dziatkowych.Z satysfakcjqprzyjqli6myinformacjq, 2e Obywatelski Projekt
Ustawy o RodzinnychOgrodachDzialkowychzostat uznany,jako wiodqcy w
pracach NadzwyczajnejPodkomisji ds. rozpatrzeniaprojekt6w ustaw o
ogrodachdzialkowych.
Ale c62 z takiej satysfakcji,skoro daleko idqcq ingerencjq w jego
ostatecznyksztaftwfoZyliposfowiePlatformyObywatelskieji SolidarnejPolski,
przeforsowujqczmiany, kt6re powa2nienaruszyfysp6jnofi, ksztalt oraz ideq
projektuobywatelskiego.
Z wlasnej woli jeste5mytakze czlonkamiKomitetu InicjatywyUstawodawczej
ProjektuUstawyo RodzinnychOgrodachDziatkowychi stwierdzamy,2ezmiany
wprowadzone i przeglosowanep ez NadzwyczajnqPodkomisjqsprawity,2e
ostateczny tekst projektu ustawy nie ma nic wsp6lnego z projektem
obywatelskim.Okazalosiq, 2e nazywaniego w dalszymciqgu,jako wiodQCym,
to zwyklenadu2ycie.
Naszymzdaniemjest to perfidnaforma i niestety,udanapr6bawprowadzenia
w nim tak dalekoidqcychzmiankt6cqrychsiq z zapewnieniemPanaPremiera
bqdqcegojednoczeSniePrzewodniczqcymPlatformy Obywatelskiej,kt6ry w
piSmiez dnia L8 czerwca2013 roku skierowanymdo dzialkowc6wnapisaf
"Chciatbym uspokoii tych wszystkictt z Was, kt6rzy z niepokojem iledzili
sejmowe prace nad zmionami dotyczqcymifunkcjonowania dziatek. Osobiflcie
zoango2owatemsiq w prdce nod nowq ustawq. Zamierzom przypilnowai, aby
zmiany byty tylko tam, gdzie sq niezbqdnie wymqgane przez werdykt
Trybunalu."

partii rzqdzqcej
Czy2bystowaPremiera,a jednocze6niePrzewodniczqcego
zostaly potraktowane przez posl6w Platformy Obywatelskiej, jako nic
nieznaczqce?Pan Przewodniczqcyswoje, a postowieswoje, bo przecie2wiedzq
lepiej,jaki jest ostatecznycel i dq2eniedo jego realizacji.A cel jest jeden:
realizacja partykularnych interes6w niekt6rych ugrupowai do ostabienia
ogrodnictwadziafkowego,a w konsekwencjido jego przysztejlikwidacji.
Najlepsze rozwiqzanie ich zdaniem, to pozostawienie 4929 ogrod6w
dziafkowychw daleko idqcym rozdrobnieniu.Z pojedynczymogrodem latwo
sobie poradzii i poszukai pretekstu do jego likwidacji. Praktyka ostatnich
dwudziestulat dowiodla, 2e zdecydowaniegorzej jest ze strukturami ponad
ogrodowymi, kiedy zdecydowanedzialaniaPolskiegoZwiqzkuDziatkowc6wz
KrajowqRadqna czeleprzeciwstawiatysiq likwidacjiogrod6w. PostowiePO i SP
uznaliwobec tego, 2e z takimi dzialaniamiczasskoriczyi,a pomocnaw tym
mo2ebyd nowa ustawao ogrodachdziatkowych,
Tak odbieramy sens i istotq zmian, kt6re znalazlysiq w ostatecznym
projekcieustawy, kt6ra w niekt6rychjej zapisachju2 okazujesiq niezgodnaz
Konstytucjq. Mo2e to skuteczniezablokowai przyjqcieustawy w terminie
wyznaczonymprzezTrybunal Konstytucyjny.Jak2etrafnym przyklademjest w
tym wzglqdzie sprawa tzw. uwtaszczenia dziatkowc6w. W formie
zaproponowanejprzezposl6w PlatformyObywatelskieji SolidarnejPolskito
uwtaszczeniedzialkowc6w bqdzie dotyczyi tylko 63% grunt6w bqdqcych
obecnie z u2ytkowaniuwieczystymlub we wlasno6ciZwiqzku.Uwtaszczenie,
zatem nie obejmiewszystkichdziafkowc6w,a podziatdziafkowc6wna lepszych
i gorszychokazujesiq niezgodnymz Konstytucjq,kt6ra w art. 32 stanowi, 2e
wszyscysq r6wni wobec prawa,wszyscymajq prawo do r6wnegotraktowania
przezwfadzepubliczne.
Przyjqtapoprawka zgtoszonaprzez posl6w Platformy Obywatelskiejw
postaci catego rozdziatuprzepis6w przej6ciowychwprowadza system, gdzie
ka2dy dziafkowiecbqdzie zobowiqzanyw kr6tkim czasie do ponownego
wypefnianiadokument6w, je2eli nie chce utracii cztonkostwaw istniejqcej
dotychczasorganizacji.Moze to doprowadzii do pozbawienia prawa do
swobodnegozrzeszania
siq,co r6wnie2stanowinaruszenieKonstytucji.
Nie bez znaczenia jest te2 przeforsowanie w przepisach przej5ciowych
zmuszeniedo ponoszeniakoszt6w zwotywaniakolejnychwalnych zebra6,
kt6rychcelemjest kolejnerozpatrywaniewyodrqbnieniasiq ze struktur ponad
ogrodowych.
Uwa2amy,2e wprowadzonezmianysA sprzecznez zafo2eniamiprojektu
obywatelskiego,kt6ry w swym pierwotnym ksztalciezachowywalzgodnoSiz
Konstytucjq,a jednoczefnie zapewniaf utrzymanie ogrod6w, jako urzqdzef

u2yteczno5ci
publicznejoraz zgodnofi z jak2eistotnymi dzisiaj
zasadami
ochronyprzyrody
i Srodowiska
naturalnego.
KonkludujqcKrajowa KomisjaRewizyjnaPzD zwraca siq do post6w
Platformyobywatelskieji czfonk6wKomisjiInfrastrukturyoraz
samorzqdu
Terytorialnego
i PolitykiRegionalnej
o uwzglqdnienie
woli ponad924 tysiqcy
polskichoBYWATELI
podpisanychpod projektemobywatelskimustawy
o
rodzinnychogrodachdziafkowych.
Zwracamysiq z apelemdo Posf6wna SejmRPa zwfaszcza
do post6w
Platformyobywatelskiej
o wycofaniesiq z niefortunnych
propozycjizmiandla
dobranie tylko dziafkowc6w,
ale i czlonk6wpolskiego
przyjqte
spofeczefistwa.
w obywatelskimprojekcie ustawy rozwiqzanianie tylko satysfakcjonujq
dziatkowc6w,
ale przedewszystkimrealizujqwyrokTrybunatuKonstytucyjnego.
Mo2ewartoprzypomnieisobiefragmentutworuJonasza
Kofty:
,,pamiqtajcieo ogrodach
Przecieistamtqdprzyszliscie
W iar epoki uiyczqwamchfodu
Tylkodrzewo,tylko liscie
Pamiqtajcieo ogrodach
Crytak trudno by6poetq
W iar epokinie uiyczywam chfodu
2adenschron,iaden beton.,,
Niniejsze
stanowisko
kierujemydo:
- Marszafek
SejmuRpEwyKopacz,
- Premiera
RzqduRpDonalda
Tuska,
- Przewodniczqcego
po RafafaGrupifiskiego,
Klubuparlamentarnego
-Przewodniczqcych
pis, sLD, psl, Ruch parikota,
Klub6w parlamentarnych
Solidarna
Polska,
-Komisji Infrastrukturyoraz
Komisji SamorzqduTerytorialnegoi polityki
Regionalnej
orazprzesylamy
do wiadomo5ci:
-Prezesa
Polskiego
zwiEzkuDziatkowc6w
Eugeniusza
Kondrackiego,
-Pefnomocnik6wKomitetu Inicjatywy
Ustawodawczejprojektu Ustawy o
Rodzinnych
Ogrodach
Dziatkowych.
z wyrozamiszacunkui dziarkowympozdrowieniem
czfonkowieKraiowejKomisiiRewizyinejPolskiegoZwiEzkuDzialkowc6w
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