
POL SKr ZWI4}Z,EK DZ;r AI,KOWC g W
Krajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie

ul. Bobrowiecka I
00-728 Warszawa

:-;'-.."-s

Warszawa, dnia 23.08.2013 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

POLSKIEGO ZWTAZKU DZTALKOWC6W
z 23 sierpnia 2013 roku

w sprawie projelcu ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych
przyjqteg o przez Sej mowq Nadzwyczajnq Pod kom isjq.

My ni2ej podpisani czlonkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego
Zwiqzku Dziatkowc6w bqdqcy przede wszystkim dziatkowcami jesteSmy
zywotnie zainteresowani ksztattem przysztej ustawy o rodzinnych ogrodach
dziatkowych. Z satysfakcjq przyjqli6my informacjq, 2e Obywatelski Projekt
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych zostat uznany, jako wiodqcy w
pracach Nadzwyczajnej Podkomisji ds. rozpatrzenia projekt6w ustaw o
ogrodach dzialkowych.

Ale c62 z takiej satysfakcji, skoro daleko idqcq ingerencjq w jego
ostateczny ksztaft wfoZyli posfowie Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski,
przeforsowujqc zmiany, kt6re powa2nie naruszyfy sp6jnofi, ksztalt oraz ideq
projektu obywatelskiego.
Z wlasnej woli jeste5my takze czlonkami Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dziatkowych i stwierdzamy,2e zmiany
wprowadzone i przeglosowane p ez Nadzwyczajnq Podkomisjq sprawity, 2e
ostateczny tekst projektu ustawy nie ma nic wsp6lnego z projektem
obywatelskim. Okazalo siq, 2e nazywanie go w dalszym ciqgu, jako wiodQCym,
to zwykle nadu2ycie.
Naszym zdaniem jest to perfidna forma i niestety, udana pr6ba wprowadzenia
w nim tak daleko idqcych zmian kt6cqrych siq z zapewnieniem Pana Premiera
bqdqcego jednoczeSnie Przewodniczqcym Platformy Obywatelskiej, kt6ry w
piSmie z dnia L8 czerwca 2013 roku skierowanym do dzialkowc6w napisaf
"Chciatbym uspokoii tych wszystkictt z Was, kt6rzy z niepokojem iledzili
sejmowe prace nad zmionami dotyczqcymi funkcjonowania dziatek. Osobiflcie
zoango2owatem siq w prdce nod nowq ustawq. Zamierzom przypilnowai, aby
zmiany byty tylko tam, gdzie sq niezbqdnie wymqgane przez werdykt
Trybunalu."



Czy2by stowa Premiera, a jednocze6nie Przewodniczqcego partii rzqdzqcej
zostaly potraktowane przez posl6w Platformy Obywatelskiej, jako nic
nieznaczqce? Pan Przewodniczqcy swoje, a postowie swoje, bo przecie2 wiedzq
lepiej, jaki jest ostateczny cel i dq2enie do jego realizacji. A cel jest jeden:
realizacja partykularnych interes6w niekt6rych ugrupowai do ostabienia
ogrodnictwa dziafkowego, a w konsekwencji do jego przysztej likwidacji.
Najlepsze rozwiqzanie ich zdaniem, to pozostawienie 4929 ogrod6w
dziafkowych w daleko idqcym rozdrobnieniu. Z pojedynczym ogrodem latwo
sobie poradzii i poszukai pretekstu do jego likwidacji. Praktyka ostatnich
dwudziestu lat dowiodla, 2e zdecydowanie gorzej jest ze strukturami ponad
ogrodowymi, kiedy zdecydowane dzialania Polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w z
Krajowq Radq na czele przeciwstawiaty siq likwidacji ogrod6w. Postowie PO i SP
uznali wobec tego, 2e z takimi dzialaniami czas skoriczyi, a pomocna w tym
mo2e byd nowa ustawa o ogrodach dziatkowych,

Tak odbieramy sens i istotq zmian, kt6re znalazly siq w ostatecznym
projekcie ustawy, kt6ra w niekt6rych jej zapisach ju2 okazuje siq niezgodna z
Konstytucjq. Mo2e to skutecznie zablokowai przyjqcie ustawy w terminie
wyznaczonym przez Trybunal Konstytucyjny. Jak2e trafnym przykladem jest w
tym wzglqdzie sprawa tzw. uwtaszczenia dziatkowc6w. W formie
zaproponowanej przez posl6w Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski to
uwtaszczenie dzialkowc6w bqdzie dotyczyi tylko 63% grunt6w bqdqcych
obecnie z u2ytkowaniu wieczystym lub we wlasno6ci Zwiqzku. Uwtaszczenie,
zatem nie obejmie wszystkich dziafkowc6w, a podziat dziafkowc6w na lepszych
i gorszych okazuje siq niezgodnym z Konstytucjq, kt6ra w art. 32 stanowi, 2e
wszyscy sq r6wni wobec prawa, wszyscy majq prawo do r6wnego traktowania
przez wfadze pu bliczne.

Przyjqta poprawka zgtoszona przez posl6w Platformy Obywatelskiej w
postaci catego rozdziatu przepis6w przej6ciowych wprowadza system, gdzie
ka2dy dziafkowiec bqdzie zobowiqzany w kr6tkim czasie do ponownego
wypefniania dokument6w, je2eli nie chce utracii cztonkostwa w istniejqcej
dotychczas organizacji. Moze to doprowadzii do pozbawienia prawa do
swobodnego zrzeszania siq, co r6wnie2 stanowi naruszenie Konstytucji.
Nie bez znaczenia jest te2 przeforsowanie w przepisach przej5ciowych
zmuszenie do ponoszenia koszt6w zwotywania kolejnych walnych zebra6,
kt6rych celem jest kolejne rozpatrywanie wyodrqbnienia siq ze struktur ponad
ogrodowych.

Uwa2amy, 2e wprowadzone zmiany sA sprzeczne z zafo2eniami projektu
obywatelskiego, kt6ry w swym pierwotnym ksztalcie zachowywal zgodnoSi z
Konstytucjq, a jednoczefnie zapewniaf utrzymanie ogrod6w, jako urzqdzef



u2yteczno5ci publicznej oraz zgodnofi z jak2e istotnymi dzisiaj zasadami
ochrony przyrody i Srodowiska naturalnego.

Konkludujqc Krajowa Komisja Rewizyjna PzD zwraca siq do post6w
Platformy obywatelskiej i czfonk6w Komisji Infrastruktury oraz samorzqdu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uwzglqdnienie woli ponad 924 tysiqcy
polskich oBYWATELI podpisanych pod projektem obywatelskim ustawy o
rodzi n nych ogrodach dziaf kowych.

Zwracamy siq z apelem do Posf6w na Sejm RP a zwf aszcza do post6w
Platformy obywatelskiej o wycofanie siq z niefortunnych propozycji zmian dla
dobra nie tylko dziafkowc6w, ale i czlonk6w polskiego spofeczefistwa. przyjqte
w obywatelskim projekcie ustawy rozwiqzania nie tylko satysfakcjonujq
dziatkowc6w, ale przede wszystkim realizujq wyrok Trybunatu Konstytucyjnego.
Mo2e warto przypomniei sobie fragment utworu Jonasza Kofty:

,,pamiqtajcie o ogrodach
Przeciei stamtqd przyszliscie

W iar epoki uiyczqwam chfodu
Tylko drzewo, tylko liscie
Pamiqtajcie o ogrodach

Cry tak trudno by6 poetq
W iar epoki nie uiyczy wam chfodu

2aden schron, iaden beton.,,

Niniejsze stanowisko kierujemy do:
- Marszafek Sejmu Rp Ewy Kopacz,
- Premiera Rzqdu Rp Donalda Tuska,
- Przewodniczqcego Klubu parlamentarnego po Rafafa Grupifiskiego,-Przewodniczqcych Klub6w parlamentarnych pis, sLD, psl, Ruch parikota,
Solidarna Polska,
-Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorzqdu Terytorialnego i polityki
Regionalnej
oraz przesylamy do wiadomo5ci:
-Prezesa Polskiego zwiEzku Dziatkowc6w Eugeniusza Kondrackiego,
-Pefnomocnik6w Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu Ustawy o
Rodzinnych Ogrodach Dziatkowych.

z wyrozami szacunku i dziarkowym pozdrowieniem

czfonkowie Kraiowej Komisii Rewizyinej Polskiego ZwiEzku Dzialkowc6w
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