
STANOWISKO
WALNEGO ZEBRANIA ROD ' 'OSWIATA'' WE WROCTAWIU

WS. PROJEKTU NOWEJ USTAWY,
DOTYCZACEJ OGRODOW DZIALKOWYCH,

P RZYG OTOWA N E J P RZ EZ P O L S K' ZW I AZEK DZI ALKOWC OW

W zwiqzku z wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11. l ipca 2012 roku,
stwierdzajqcym niezgodnosc z Konstytucjq RP, Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dziatkowych z

dnia B. l ipca 2005 roku, WALNE ZEBRANIE Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego "Oswiata"

we Wroclawiu wyra2a swoje pelne poparcie dla nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach

Dzialkowych przygotowanej przez Polski ZwiEzek Dzialkowcow oraz jednocze6nie

kategorycznie odrzuca projekt zespolu parlamentarzystow klubu: Platforma

obywatelska pod kierunkiem pana posla stanis lawa Huskowskiego

Ogrody Dzialkowe powstaly z mySlq o zwyklych ludziach, ktorzy

na wlasnej dzialce mogq odpoczqc, spgdzic czas z rodzinq oraz uzyskac plony w postaci

wysokiejjakosci warzyw i owocow, wolnych od pestycydow, srodkow ochrony.

Nie mozna nie wspomniec, ze od samego poczqtku Ogrody Dzialkowe byty formq pomocy

najubo2szym czlonkom spoleczenstwa. Do dnia dzis ie jszego to wlaSnie oni ,  najbiedniels i

(emeryci 42,07%, rencisci .- 11,23o/o, bezrobotni - 4,21ok) oraz najgorzej zarabiajqcy Polacy

(ponad 42% Dzialkowcow) korzystajq z mozliwoscijakie dajq Ogrody Dzialkowe

Rodzinne Ogrody Dzialkowe w calej swojej histori i nigdy nie byty

i  z pewnosciq nigdy nie bqdq cigzarem dla Panstwa Polskiego. Trybunal  Konstytucyjny z

calq mocq wyrazil aprobatq dla realizowanych przez nie celow i warto6ci w tym:

mo2liwo6ci aktywnego wypoczynku, polqczonego z kontaktem z naturq, edukacjq

ekologicznq i uzyskiwaniem wlasnych plonow, integracji rodzin i spoleczenstwa,

aktywizacj i  ludnoSci ,  rewital izacjg zdegradowanych terenow, podnoszenia walorow

ekologicznych miast  i  zwiqkszanie terenow zielonych.

W zwiqzku z zakwestionowaniem przez Trybunal Konstytucyjny Ustawy o Ogrodach

Dzialkowych z dnia B l ipca 2005, Polski Zwiqzek Dzialkowych w ramach Projektu

Obywatelskiego przedstawil wlasnq propozycjg nowej Ustawy o Ogrodach Dzialkowych.

Projekt F>ZD zapewnia kompleksowq i w calosci kompletnq regulacjq prawnq Ogrodow



Dzialkowych oraz przrypotzqdkowuje je do statych elementow infrastruktury miejskiej, ktora

sluzy ws;rystkim mies;zkancom. Projekt ten zaklada m.in.

.utrzyrnanie wszystkich praw obecnie przysluguiqcym Dzialkowcom, zwlaszcza do wolnosci

zrzeszania s ig

. respektowanie praw nabytych przez Dzialkowc6w w rozumieniu dotychczas

obowiqzujqcych przepisow

.pelnq ochronq prawnA z mozliwosciq zaskarzenia decyzji stowarzyszenia do sqdu

powszecnnego

.ochronQ prawa wlasnosci Dzialkowcow do maiqtku zainvvestowanego na gruntach Ogrodow

Dziatkowych, w tym nasadzen, urzqdzen i obiektow znajdujqcych siq na dzialce

.utrzyrnanie wyptaty odszkodowan za nasadzenia,  urzqdzenia i  obiekty,  znajduiqce siq na

dziaice dla Dzi ;a lkowcow w momencie l ikwidacj i  dziatk i  lub wygasnigcia praw do je j

uzytkowania

.zachcrwanie korzyr;tnych dla Dziatkowcow rozwiqzan podatkowych wraz ze zwolnieniem ich

z podatkow i oplat za uZytkowanie dzialek (gdy stowarzyszenie ogrodowe nie podlega

takim optatom)

o rowne prawa Dzialkowc;ow do wplywu na zarzqdzanie ROD

. utrzymanie statusu ROD jako terenow zielonych

Walne Zebranire czlonkow Rodzinnego Ogrodu Dzialk.owego "Oswiata" uznaje prolekt

Nowej Ustawy o Ogrc,dach Dzialkowychza kompleksowe ik,ompletne rozwiqzante prawne

korzystn,a dla wszystk.ich Dzialkowcow i popieramy go w cal'ym jego brzmieniu.

Projekt por;low Platformy Obywatelskiej RP uwazamy natomiast

za szkoCliwy dla Dz:ialkowcow, Ogrodow Dziatkowych a w konsekwencji ze wzglgdu na

warloSci i cele realizowane przez Ogrody, tak2e dla Polski.

Absolutnie niedopuszczalnejest wygaszenie wczesniej nabytych przez Dzialkowcow

praw uzytkowania dzialek , zmierzajqce do wywtaszczenia ich z posiadanych ogrodow , a

takze narzucanie przez gminy umow najmu w/g wysokich cen rynkowych . Z calq pewnosciq

przeloZy siq to na horrendalne podwyzki optat uzytkowania dziaiek oraz po2niejszq l ikwidaclg

ogrodow na rzecz bardziej  dochodowych dla gminy tzw. celow publ icznych Oburzajqca jest

propozycja odebrania calego majqtku PZD , wszelkich praw do infrastruktury ogrodowe1 oraz



likwidacja tej niezalelnejpozarzqdowej organizaqi , ktora przez ponad 30 lat swojego istnienia

wniosla potgzny wktad dla dobra spoleczenstwa , zwlaszcza miejskiego , dajqc ucieczkq od

zgietku i umozliwiajEc Dzialkowcom prawdziwy kontakt z naturq , wypoczynek i rekreacjg .

Proponuje sig , aby majqtek PZD, ktory jest dobrem wszystkich Dzialkowcow przenieSc na tzw.

Fundusz Krajowy o nieznanych zasadach funkcjonowania .  W ten sposob PZD traktuje s iq ,
jakby jej majqtek pochodzit z przestqpstwa.

Projekt poslow Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem posla Stanislawa

Huskowskiego uwazamy w caloSci  za niedopuszczalny.

Walne Zebranie ROD "Oswiata" we Wroclawiu w pelni wyra2a aprobatg dla

Obywatelskiego Projektu Ustawy o Ogrodach Dzialkowych ijednocze5nie zwraca siq do

wszystkich k lubow par lamentarnych o jego poparcie.

Uczestn icy Walnego Zebrania /108 podpis6w/

Przewodniczqca Przewodniczqcy Prezes
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Otrzymuja
1. Pan Bronislaw Komorowski,  Prezydent RP
2. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow RP
3. Pani Ewa Kopacz, Marsza{ek Sejmu RP
4. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu RP
5. Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
6 Klub Parlamentarny Prawo i  Sprawiedl iwosc
7 Klub Parlamentarny Ruch Pal ikota
8 .  K lub  Par lamentarny  PSL
9. Klub Parlamentarny SLD

10.  K lub  Par lamentarny  So l idarna  Po lska
11. OZ PZD we Wroclawiu
12. KR PZD w Warszawie


