
Apel ,
O krggow ego Zarz4du Swigtokrryskiego

Polskiego Zwiqzka Dzialkowc6w w Kielcach
oruz czlonk6w Komisji Statutowych

do Klub6w Poselskich i partii politycznych
z dnia 8 pafldziernika 2012 r.

w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach

Dzialkowych

Uczestnicy nadzwyczajnego, plenarnego posiedzenia Okrggowego

Zarzydu Swigtokrzyskiego PZD w Kielcach w dniu 8 puhdziemika 2012 r.

zapoznali sig z obywatelskim projektem Ustawy o ROD, Wzyigtym w dniu

06.10.2012 r. przez X Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegat6w PZD

zWarszawie.
W dniu 11 lipca b\ehqcego roku Trybunal Konstytucyjny RP wydal

orzeczenie, w kt6rym uchylil polowq zapis6w dotychczasowej Ustawy o ROD

z 8lipca 2005 r. Usunigte z porzqdku prawnego artykuty naruszyly fundamenty

funkcjonowania ogrod6w dzialkowych w Polsce a ponad milion uzytkownik6w

dzialek zagr o Zonych zo stalo utr atq przy sluguj qcych im praw.

W powszechnej ocenie Srodowiska dzialkowc6w, w tym taMe

i Swigtokrzyskich, wydane rozstrzygnigcie jest dalece niesprawiedliwym

a wrQcz naruszalqcym regulacje konstytucyjne. Potwierdzeniem powyZszego

stanowiska s4 chociahby glosy odrgbne zlohone przez dw6ch sgdzi6w skladu

orzekaj4cego.
Nie jesteSmy w stanie zm\eni6 wyroku Trybunalu bez wzglgdu na jego oceng.

Nie jest jednak2e mozliwe aby sami dziaLkowcy nie walczyli i nie upominali sig

o poszanowanie swoich praw i zgromadzonego na dziakach maj4tku.

Zakwestionowane artykuty Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 r. pod haslem

pseudo ,,monopolu Zwiqzku" zachwiaty wypracowanym dorobkiem w blisko

5 tysi4cach ogrod6w naprzestrzeni minionych 115 lat istnienia idei ogrodnictwa

dzialkowego w naszym kraju.
Pozostawiony okres 18 miesigcy na wprowadzenie do porz4dku prawnego

nowych regulacji w zakresie ogrod6w dzialkolvych to wbrew pozorom kr6tki

czas. Po bezskutecznym uptywie niniejszego terminu skutecznie znlk<n4

podstawy funkcjonowania ROD. Mimo deklaracji niemalhe kazdego

z k1ub6w parlamentarnych o przygotowaniu swoich wlasnych projekt6w ustawy

o ogrodach dzialkowych, Srodowisko polskich dzialkowc6w postanowilo

przygotowal projekt, ktory lYyptywa z ogrod6w dzialkowych

i co najwainiejsze, uwzglgdnia specyfikg ich funkcjonowania, ktorej nikt lepiej

nie zna jak Ci, I<t6rzy hyiq niq na co dzieh czqsto iuZ od kilku

czy kilkudziesigciu lat.



Przyjgty przezDelegat6w PZD w dniu 6 puldziernika 2012 r. obywatelski
projekt Ustawy o ROD w pelni uwzglgdnia wydane orzeczenie Trybunalu
Konstytucyjnego, cryniqc zadofic jego treSci i zastrzeheniom co do
doty chczasowych re gulacj i ustawowych.

Najwazniejszym zaloheniem jaki przySwiecal autorom projektu bylo petne
zachowanie i zagwarantowanie dalszego istnienia ogrod6w dziatkowych
a przede wszystkim zachowanie majqtku i praw uzytkownikow dzialek. Wszak
sam Trybunal w spos6b jednoznaczny podkreSlil koniecznoSi ochrony praw
dzialkowc6w, ogrod6w i samej idei ogrodnictwa dzialkowego, uznaj4c
te inicjatywg za ,,pozytywny przejaw dz\alah pluralistycznego
i demokraty cznego spoleczefstwa".

W przedmiotowym projekcie uregulowano wszelkie zasadnicze kwestie
i aspekty funkcjonowania rodzinnych ogrod6w dzialkowych, tak2e oczywiScie
w zakresie ich rworzenia i ewentualnej likwidacji. Caty jeden rozdziat
poSwigcono zaS dzialkowcom, jako temu ogniwu, kt6re jest podstawowym
i najwahniejszym elementem kazdego ogrodu i calego ruchu ogrodnictwa
dzialkowego.

Bior4c pod uwagg powyzszq argumentacjg oraz wolg samego Srodowiska
Swigtokrzyskich dzialkowc6w, wpisuj4cych sig w wielkq rodzing dzialkowq
w naszym kraju, kt6rej my sami jeste5my nie tylko przedstawicielami ale tabe
czgsciq, zwracamy sig do wszystkich klub6w parlamentarnych oraz partii
politycznych o poparcie opracowanego projektu obywatelskiego na wszystkich
szczeblach prac wladry ustawodawczej, a w szczeg6lnoSci o jego poparcie
w przeprowadzonym nad nim glosowaniem w zakresie uchwalenia.

Niech gtos ponad miliona dzialkowc6w polskich obywateli
oraz czlonk6w ich rodzin oraz sympatyk6w ogrod6w dzialkowych, nie zostanie
przezParistwa umniejszony lub co gorsza przem\lczany.

Lista podpis6w w zal4czniku:

l-l Czlonkowie OZSPZO
l-l Cztonkowie O.K. RewizyjnejPZD
l-l Cztonkowie O.K. RozjemczejPZD


