
Stanowisko 

Okr^gowego Zarz^du Polskiego Zwi^zku Dziatkowcow w Szczec in ie 

z d n i a 08.01.2013 roku 

w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych 

ogrodach dziatkowych. 

W sytuacji totalnego zagrozenia dla ruchu ogrodnictwa dzialkowego, 

wywolanego arbitralnym wyrokiem Trybunatu Konstytucyjnego, stwierdzaj^cego 

niekonstytucyjnosc az 24 artykulow ustawy o ROD, dla dziatkowcow pozostaj^cych w 

niepewnosci o przysztosc ogrodow, nie pozostato nic innego jak podj^c inicjatyw^ 

opracowania projektu ustawy, ktora spelniac b^dzie wymagania Trybunalu 

Konstytucyjnego, a zarazem pogodzi interesy wtascicielskie samorz^du i Skarbu 

Pahstwa oraz prawa dzialkowcow. 

Tak tez s i^ stato. Zawi^zany zostal Obywatelski Komitet Inicjatywy 

Ustawodawczej, opracowany zostat projekt ustawy, ktory zgodnie z procedure 

prawn^ zostat zgtoszony Marszatkowi Sejmu RP. 

Dla dziatkowcow rozpocz^t s i^ wyt^zony okres zbierania podpisow 

popieraj^cych projekt ustawy o ROD. 

Projekt ustawy zostal wczesniej szeroko przedyskutowany w kr^gach 

dzialkowcow, a takze w szerszych gremiach spotecznych. Zyskat w ten sposob 

szerokie poparcie. 

Porownuj^c zapisy projektu inicjatywy obywatelskiej z innymi propozycjami 

zgtoszonymi lub nad ktorymi pracuj^ zespoty poszczegolnych opcji politycznych 

nalezy podkreslic, iz projekt opracowany przez dziatkowcow oraz dla dziatkowcow 

spetnia wszystkie kryteria dobrej ustawy, ktora zagwarantuje dalszy byt dla ogrodow 

oraz prawa dla dziatkowcow i ich rodzin. Przyj^cie tego projektu jest gwarantem 

dalszego rozwoju spotecznego ruchu dziatkowcow, przy zachowaniu 

dotychczasowego bogatego dorobku, wypracowanego przez pokolenia dziatkowcow. 

Projekt obywatelski ustawy jest racjonalnym rozwi^zaniem wynikaj^cym z 

prawa, ale stwarza jednoznacznie petn^ swobod^ zrzeszania s i^ dziatkowcow w 

organizacyjne struktury zgodnie z ustawy o stowarzyszeniach. 

Nie bez znaczenia pozostaje tez ekonomiczny aspekt kosztow transformacji 

organizacji pozarz^dowej w nowe realia, wyznaczone przez wyrok Trybunatu 

Konstytucyjnego. 



Nasze poparcie dla projektu obywatelskiego wynika z pewnego 

uswiadomienia sobie, ze jest to jedyna, rozs^dna droga zapewniaj^ca dalsze 

istnienie i rozwoj ogrodow dziatkowych w stuzbie dziatkowcow, ich rodzin i 

spoteczehstwa miast. 

Wyrazaj^c petne poparcie dla zgtoszonego projektu, zwracamy si^ z apelem 

do parlamentarzystow Rzeczpospolitej Polskiej oraz najwyzszych wtadz 

panstwowych o zaakceptowanie proponowanych zapisow i przyj^cie dobrej ustawy o 

rodzinnych ogrodach dziatkowych. Swoje poparcie popieramy wtasnor^cznym 

podpisem. 
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