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KRAJOWA RADA PZD DZI¢KUJE S¢DZIOM TK
ZA ZG¸OSZENIE ZDA¡ ODR¢BNYCH
DO WYROKU TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO
Krajowa Rada PZD, w imieniu milionowej spo∏ecznoÊci dzia∏kowców, z∏o˝y∏a podzi´kowania s´dziom TK prof. Andrzejowi Wróblowi i Markowi Kotlinowskiemu, którzy 11 lipca 2012 roku zg∏osili
zdania odr´bne do wyroku TK i tym samym stan´li w obronie wartoÊci konstytucyjnych.
Dzi´kujàc s´dziemu TK prof. Andrzejowi Wróblowi, KR PZD zaznaczy∏a, ˝e zg∏oszone przez Niego zdanie odr´bne do wyroku
Trybuna∏u Konstytucyjnego przywróci∏o dzia∏kowcom wiar´ w instytucj´ S´dziego Trybuna∏u, który korzystajàc z immunitetu oraz
najwy˝szego stopnia niezale˝noÊci, w jakà wyposa˝y∏ Go Ustrojodawca, jest w stanie oprzeç si´ wszelkim naciskom i pokusie
uleg∏oÊci wobec w∏adzy. „Mamy nadziej´, ˝e Paƒski g∏os, g∏os niezale˝nego i niezawis∏ego S´dziego Trybuna∏u Konstytucyjnego
zostanie wys∏uchany, ˝e b´dzie on poczàtkiem rzeczowej dyskusji na temat wyroku Trybuna∏u. Dyskusji, w której padnà argumenty merytoryczne, a nie frazesy, „˝e z wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego si´ nie dyskutuje”. Nieraz w∏aÊnie trzeba to zrobiç, bo
sà wartoÊci, przed którymi nawet Trybuna∏ Konstytucyjny musi si´
pok∏oniç” – czytamy w liÊcie. Na zakoƒczenie KR PZD zapewni∏a,
˝e bez w wzgl´du na to, jak potoczà si´ losy rodzinnych ogrodów
dzia∏kowych, dzia∏kowcy zawsze b´dà pami´taç o zaj´tym przez
Niego stanowisku.
Podzi´kowanie w podobnym tonie KR PZD skierowa∏a tak˝e do
s´dziego Marka Kotlinowskiego. W liÊcie z∏o˝onym na Jego r´ce
KR PZD zapewni∏a, ˝e wyg∏oszone przez Niego zdanie odr´bne
potwierdza, ˝e pe∏niàc zaszczytnà funkcj´ S´dziego Trybuna∏u,
podchodzi do swoich obowiàzków z olbrzymim wyczuciem i ÊwiadomoÊcià skutków, jakie orzeczenia sàdu konstytucyjnego wywo∏ujà w ˝yciu zwyk∏ego obywatela. KR PZD zaznaczy∏a tak˝e, ˝e
zg∏aszajàc votum separatum od orzeczenia TK, da∏ Êwiadectwo
màdroÊci godnej zaszczytnej funkcji S´dziego Trybuna∏u Konstytucyjnego. „Zas∏uguje to na szczególnà uwag´ i szacunek, których wyrazy w imieniu w∏asnym oraz miliona polskich rodzin dzia∏kowych pragniemy Panu niniejszym przekazaç” – czytamy w liÊcie
KR PZD.
Z pe∏nà treÊcià podzi´kowaƒ KR PZD dla s´dziów TK mo˝na zapoznaç si´ na stronie internetowej KR PZD (www.pzd.pl)

STANOWISKO PREZYDIUM KR PZD
WS. OBECNEGO STATUSU PZD I FUNKCJONOWANIA
STRUKTUR ZWIÑZKU
Wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego nie zmieni∏ w chwili obecnej
zadaƒ i obowiàzków Zwiàzku, ani nie pozbawi∏ PZD kompetencji.
Do czasu nowego, ustawowego uregulowania zasad prawno-organizacyjnych ogrodów dzia∏kowych, muszà one funkcjonowaç,
a obowiàzkiem wszystkich struktur Zwiàzku jest zapewnienie niezak∏óconego dzia∏ania rodzinnych ogrodów dzia∏kowych i korzystanie przez dzia∏kowców z przys∏ugujàcych im praw.
Prezydium Krajowej Rady PZD, majàc na wzgl´dzie aktualnà sytuacj´ prawnà, stwierdza, ˝e obecnie wszystkie struktury Zwiàzku
winny funkcjonowaç zgodnie ze swoimi zadaniami i uprawnieniami statutowymi. We wszystkich jednostkach organizacyjnych
– w rodzinnych ogrodach dzia∏kowych, w jednostkach okr´gowych i krajowej, powinna byç prowadzona normalna dzia∏alnoÊç
zwiàzkowa zgodnie z przyj´tymi na ten rok planami pracy.
Prezydium Krajowej Rady zwraca si´ do wszystkich zarzàdów
rodzinnych ogrodów dzia∏kowych i okr´gowych zarzàdów o wywiàzywanie si´ ze swoich obowiàzków w stosunku do dzia∏kowców oraz struktur. Obecnie jest to szczególny czas, gdy trzeba
myÊleç o zabezpieczeniu przysz∏oÊci ogrodów dzia∏kowych
i dzia∏kowców. Te prace ju˝ trwajà, lecz brak Êrodków finansowych na szczeblu okr´gowym i krajowym mo˝e je sparali˝owaç,
a by∏oby to ze szkodà dla wszystkich dzia∏kowców w naszym
kraju.

Prace zabezpieczajàce przysz∏oÊç ogrodów dzia∏kowych
i dzia∏kowców ju˝ zosta∏y podj´te. Temu celowi ma s∏u˝yç nowa
ustawa o ogrodach dzia∏kowych, o której g∏oÊno si´ mówi w mediach. Prezydium KR uwa˝a, ˝e nowa ustawa powinna byç wynikiem pracy ca∏ego Êrodowiska dzia∏kowców i funkcjonujàcych
struktur organizacyjnych Zwiàzku. Informujemy, ˝e w Krajowej
Radzie rozpocz´to prace nad obywatelskim projektem ustawy o
ogrodach dzia∏kowych. W mediach zwiàzkowych – na stronie internetowej KR PZD, w Biuletynie Nadzwyczajnym, który w∏aÊnie
trafia do ogrodów, Krajowa Rada zwróci∏a si´ do wszystkich dzia∏kowców i struktur Zwiàzku o przesy∏anie w∏asnych propozycji
rozwiàzaƒ, które powinny znaleêç si´ w obywatelskim projekcie
ustawy o ogrodach dzia∏kowych. Chodzi szczególnie o zapisy zabezpieczajàce prawa ogrodów i dzia∏kowców.
RównoczeÊnie Prezydium KR informuje, ˝e te rozwiàzania
prawne, które zakwestionowa∏ Trybuna∏ Konstytucyjny nie mogà
ju˝ nigdy znaleêç si´ w ustawie. Dotyczy to równie˝ nowej ustawy o ogrodach dzia∏kowych.
Wobec tego projekt ustawy o ogrodach dzia∏kowych musi byç
zgodny z wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego we wszystkich
sprawach, ale równoczeÊnie chodzi o to, aby ta nowa ustawa
w jak najwi´kszym stopniu chroni∏a dzia∏kowców i ogrody dzia∏kowe, a przyj´ty system organizacyjny w pe∏ni upodmiotowi∏
ogrody dzia∏kowe. To mo˝e zrobiç tylko Zwiàzek – dzia∏kowcy i
struktury Zwiàzku. Nikt tak bowiem nie zna specyfiki ruchu ogrodnictwa dzia∏kowego, jego tradycji, celów dzia∏ania i roli, jakà dzia∏ki i ogrody dzia∏kowe spe∏niajà dla polskich rodzin, spo∏eczeƒstwa i miast. Dlatego Prezydium KR PZD zwraca si´ do wszystkich dzia∏kowców i struktur Zwiàzku o czynny udzia∏ w zabezpieczeniu przysz∏oÊci ogrodów dzia∏kowych, o pe∏nà dyscyplin´ i
wywiàzywanie si´ ze swoich obowiàzków.
Zwiàzek nadal funkcjonuje i wykonuje swoje obowiàzki oraz
pracuje nad prawnym zabezpieczeniem przysz∏oÊci ogrodów
dzia∏kowych w Polsce.
Prezydium Krajowej Rady
Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców

CZY RZECZYWIÂCIE DZIA¸KOWCY NICZEGO
NIE STRACILI
W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM?
11 lipca 2012 roku Trybuna∏ Konstytucyjny uchyli∏ 24 zapisy
ustawy o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych. Co wyrok TK oznacza dla dzia∏kowców?
– Utrat´ prawa gwarantujàcego bezczynszowe korzystanie
z dzia∏ki
– Pozbawienie gwarancji uzyskania odszkodowaƒ za majàtek
w przypadku likwidacji ogrodu
– Podporzàdkowanie ogrodów gminom
– Podatki za dzia∏k´ i altan´ oraz czynsz dzier˝awny
– DopuszczalnoÊç przymusowej likwidacji ogrodów na cele komercyjne
– NiepewnoÊç jutra – czasowy charakter ogrodów
– Rozbicie zjednoczonego ruchu dzia∏kowego
– Likwidacj´ Zwiàzku, który od ponad 30 lat skutecznie broni
dzia∏kowców i chroni ogrody.
Zapisy ustawy wygasnà najpóêniej za 18 miesi´cy. Od wydania
wyroku TK.
Musimy zadbaç o naszà przysz∏oÊç!
Razem mo˝emy jeszcze obroniç nasze ogrody i dzia∏ki!
Razem musimy wywalczyç nowà ustaw´!

Obywatelski projekt ustawy o ROD
Zwracamy si´ do wszystkich dzia∏kowców o przesy∏anie propozycji, zarówno konkretnych zapisów, jak i ca∏oÊciowych rozwiàzaƒ, do obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach dzia∏kowych. Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e propozycje te muszà
uwzgl´dniaç wyrok TK z 11 lipca 2012 r.
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Propozycje pos∏u˝à do opracowania projektu, który poddamy
publicznej debacie, aby jako projekt obywatelski zyska∏ mo˝liwie
jak najwi´kszà iloÊç zwolenników wÊród dzia∏kowców i w
spo∏eczeƒstwie.
Propozycje nale˝y kierowaç na adres:
Krajowa Rada PZD
00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 1
Mail: projektustawy@pzd.pl fax: 22 101-34-60

DZIA¸KOWCY, JESTEÂMY Z WAMI!
Zapewniamy, ˝e Zwiàzek zrobi wszystko, co w jego mocy, ˝eby
dzia∏kowcom nie sta∏a si´ krzywda. Dopóki b´dzie istnia∏a ogólnopolska organizacja dzia∏kowców, b´dzie podejmowa∏a wszelkie
Êrodki s∏u˝àce zabezpieczeniu praw swoich cz∏onków. Wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego otwiera mo˝liwoÊç likwidacji ogrodów
dzia∏kowych, a zagro˝enia, które niejednokrotnie sygnalizowaliÊmy, stajà si´ aktualne. Bez ochrony gwarantowanej przez
ustaw´ przeciwstawienie si´ im b´dzie niemo˝liwe. Dlatego tak
wa˝ne jest, ˝eby ka˝dy dzia∏kowiec w∏àczy∏ si´ w dzia∏anie na
rzecz nowej ustawy, która b´dzie chroniç ogrody. Ustawy, która
sprawi, ˝e ogrody nadal b´dà dost´pne dla ka˝dego, nawet mniej
zamo˝nego obywatela. Ustawy, która pokrzy˝uje plany tym, którzy ju˝ liczà pieniàdze, jakie majà zarobiç na krzywdzie miliona
polskich rodzin.
Teraz mo˝emy liczyç tylko na siebie. Dopóki jesteÊmy razem, to
mamy jeszcze wp∏yw na to, jaka b´dzie nasza przysz∏oÊç. Gdy
nas rozbijà, o naszej przysz∏oÊci zadecydujà bez nas.
Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko znowu zjednoczyç swoje si∏y. Musimy zrobiç wszystko, by broniç tego, co stanowi dla nas
tak wielkà wartoÊç – naszych ogrodów dzia∏kowych.
Krajowa Rada
Polskiego Zwiàzku Dzia∏kowców

PO CO DZIA¸KOWCOM PZD?
– Zwiàzek od ponad 30 lat skutecznie broni ogrodów i działkowców
– Zwiàzek dba o istnienie i rozwój ogrodów
– Zwiàzek zapewnia silnà i skutecznà reprezentacj´ interesów
działkowców
– Zwiàzek zapewnia bezpieczeƒstwo ogrodom
– Dzi´ki Zwiàzkowi z działkowcami liczono się tak bardzo, ˝e aby
pozbawiç ich praw, ich przeciwnicy musieli skorzystaç z pomocy
Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego i Trybunału Konstytucyjnego
Razem mogliÊmy osiągnàç prawie wszystko
– gdy damy się rozbiç, zrobià z nami wszystko, co chcà!

LIST DO BIURA MI¢DZYNARODOWEGO
W LUKSEMBURGU
Po niekorzystnym dla dzia∏kowców wyroku TK ich dalszy los sta∏
si´ niepewny. Dlatego KR PZD w liÊcie skierowanym do Biura
Mi´dzynarodowego w Luksemburgu wyrazi∏a nadziej´, ˝e polscy
dzia∏kowcy b´dà mogli znaleêç wsparcie w narodowych organizacjach dzia∏kowców. Ostatnie wydarzenia pokaza∏y bowiem, ˝e
polscy dzia∏kowcy nie mogà liczyç na równe traktowanie, dlatego
byç mo˝e b´dà zmuszeni zwróciç si´ do w∏adz mi´dzynarodowych z proÊbà o zainicjowanie poruszenia sprawy polskich
dzia∏kowców na forum Parlamentu Europejskiego. KR PZD wyrazi∏a nadziej´ na zrozumienie ze strony Luksemburga i pomoc
w walce o prawa miliona rodzin, które jeszcze korzystajà z ogrodów dzia∏kowych w Polsce.
Z pe∏ną treÊcià listu mo˝na zapoznaç si´ na stronie
www.pzd.pl
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