ODEZWA
okrggowego zarzqdu, okrpgowej Komisji Rewizyjnej i okrggowej
Komisji Rozjcmczej Polskiego?-wi4zkuDzialkowc6wwe Wroclawiu z dnia
08 paiLdziernika2012r. do posl6w i senatordw okrggu wroclawskiego w
sprawie udzielenia poparcia dla obywatelskiegnprojektu ustawy o
rodzinnych ogrodachdzialkowych.
okrqgowy zarzqd,okrqgowa Komisja Rewizyjnai okrEgowa Komisja
RozjemczaPolskiegoZwi4zku Dzialkowc6wwe Wroclawiustwierdzaj4,ze od
ponacl 20 lat Zwiqzek jest celem atakow, za skutecznqdzialalno66na tzecz
rozrvoju a zwlaszcza na rzecz obrony teren6w rodzinnych ogrod6w
oriu1Lou,ych. Jako samorz4dna, pozarzqdowa organizacja spoleczna z
powcrdzeniemod wielu lat realizuje z.adaniasluzqce szerokiej tzeszy
miast, miast i
zyskuj4csobie uznaniei poparcie,mieszkaric6w
spoleczenstu.,a
gmin potwierdzonewynikami SondazuCentmmBadaniaOpinii Spolecznej.
Dziatalno$i Zwipzku nakierowana na pomoq socjaln4 zapewniaj4c
wypoczyneki rekreacjerodzin, poprawiaj4cstan Srodowiskai wprowadzaiqca
do ogrodowbior6znorodno$iuwzglqdnllatakhepotrzebyrozwojurniasti gmin,
zwlaszczawzakresiekomulikacji i innych zadahpublicznych.
Polski Zwi4ze\<DziaikowcSw opieral siE jedynie zakusom na totaln4
likr.vidacjqrodzinnycl-rogrod6w dzialkorvychzwtaszczana cele kornercyinei
deweloperskie. Faiszywie pojmowany monopol Polskiego Zwiqzku
dla cel6w i z,adahZwiqzku,ataki inwestor6wna
Dziatkowc6w, niezrozumienie
odebraniepraw PZJ) w zakresieobronyteren6wogrod6w,spowodowaty2e w
dniu 1l lipca Z\ftr, Trybunal Konstytucyjny stwierdzil niezgodnoSi7.
Konstytucj4RP aZ 24 przepis6rvustawyo rodzinnychogrodachdzialkowych,
gdyz w obronie
ustawy kt6r4 popieraloniemal ca*edzialkowespoleczerlstwo
ustauy swoje podpisy ztozylaponad620 tysiqcyczlonkowPZD. Z Wyr:okiem
Trybunaiu Konstytucyjnegonie zgodzilo siE Z-och sqdzi6w TK, wytykaj4c
pozostalymsqdziornblqdnqocen€ przepisowustarvyoraz nie uwzglqdnienie
dr-rclra
ustau,yi specyficzneiroli Zwiqzku,ktory realizuj4cbardzodobrzeswoje
zadania skierowane do spoteczefstwa wyrQcza organy samorz4d6w
drodkibudzet6rvgrnin.
terytorialnyohonz oszczqdza
pomimo,2e Zwiqzeksiq z nim nie zgadza,
Wyrok TrybunaluKonstytr-rc,vjnego
ze nie zgadzaj4sig z nim dzialkowcy i przewaiaJqcaczE6i spoleczeirstwa
dziaianw
polskiegorvymusilpodjqciezwlaszczana sarnychzainteresowanych
o rodziunychogrodachdzialkowych.
celu opracowaniapr:ojektunowejustar.vy

zostatostatecznie
Projektustarvypo szerokichkonsultacjachspotecznych
Krajor.vymPolskiegaZwiqzku
zaakceptowanyna NadzwyczajnymX T."ietdzie
Dzialkorvc6w w dniu 06 pu2dziemika2}l2r.
Proiekt usrawy uwzglgdnia wszystkie zastrzeilenia Trybunalu
Konstytucyjnego oraz uwzglqdnia te przepisy, ktore nie zostaly
Rodzinneogrodnictwodzialkoweprowadzanebqdzieprzez
zakwestionowane.
stowarzyszeniaogrodowew oparciu o ustarvE,,Prawoo stowarzyszeniach".
Projekt ustawy zabezpieczaistnienie ogrodow w miastach i gminach
dostosou'uf4csiQ do innirch przepisow zawartychw ustawie o gospodarce
drogowej,watowej i j4drowe.i.Projekt
w specustawach:
nierr.rchornoSciami,
ustawy w pelni zabezpieczaprawa uzytkownikowdziatek"a dzialkowiecjest
traktou,anyj ako najwazniejszy podrniot.
Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Polskiego Zwiqzku Dzialkowcow
postanowilnadacprojektowiustawystatusprojektuobywatelskiegoatQ znaczy,
2,enale2yzebrai p<idprojektenrustarvyponad 100 tysiEcypodpis6w.Kornitet
lnicjatyrvy Ustawodawczeji caly Zwiqzekjest przekonally,2e za projektem
opowie sle z:ftaczniewiEce.iosob, nie tylko dzialkowc6w ale i duza czq$i
miasti gmin.
pozostalych
mieszkaric6w
Okrqgoull Zarzqd,OkrEgowaKorlisja Rerviryjnai Oklqgowa Komisja
powylsze zwracajqsiq do Pani
Rozjemcza?Z.Tjrve Wroclawiuprzedstawiai4c
Posel i clo Pana Posta,do Pani Senatori do Pana Senatorao poparcie
obywatelskiegoprojektuustawyo rodzinnychogrodachdztalkowychnie tylko
za nitr w SejrnieRP.
skladajqcpod nim srvojpodpisaler5wnie2gtosujelc
Panie i Panc,wiePoslowie,Panie i Panowie Senatorowiepozwolcie
uchwali6 ustawq,ktor4 chce samo 6rodowiskorodzin dzialkowc6w i ktor4
naszegoKraju.
popier:a
w.ielemiliorr6u,mieszkaric.6w
dziEkujemy.
za kl6reserdecznie
Liczymy na Waszervsparcie,
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