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List otwarty
, Prerydium Krajowej Rady IDolskiego zwi4zku Dzialkowc6w

do Seniator6w RP

frezydium Krajowej Rady PZD, jako reprezentant milionowego Srodowiska
polskicfr dzialkowc6w, zwraca sig do vrszystkich senator6w RP z apelem o pilne
przyjgc[e ustawy o rodzinnych ogrodach dziatkowych uchwalonej przez Sejm Rp w
dnfu 221 listopada 2073r.

Q'tzeczeniem z 11 lipca 2012r. lfrybunal Konstytucyjny zobowiqzal polski
Parlam$nt do uchwalenia nowej ustavrry, kt6ra zagwarantowalaby dzialkowcom
swobo{,g zrzeszania, bezpieczeristwo prawne ogrod6w oraz poszanowanie praw
wla5ciclielskich gmin. W komentarzach do wyroku politycy wszystkich frakcji
obiecyvlrali dziatkowcom, 2e realizacja c>rzeczenia TK nie stanie sig pretekstem do
naruszelnia ich praw. Niestety pomimo uptywu kolejnych miesigcy, do Sejmu nie
splyn4l iladen projekt ustawy. Dlatego trez Srodowisko polskich dzialkowc6w samo
przyst4flilo do opracowania projektu ustawy. W ramach kilkuset spotkari
konsultfrcyjnych z udzialem tysi gcy dzialk:owc6w wypracowano, najpierw zaloLenia, a
p62niejj konkretne zapisy projektu. W llLstopadzie 2012r. powolany zostal Komitet
Inicjatyfrvy Ustawodawczej, kt6ry w przeciqgu trzech miesigcy zebral pod
obywat$:lskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach dziatkowych blisko milion
podpisd'w.

Zfi:ohony do laski marszalkowskiej projekt stal sig wiod4cym podczas obrad
Sejmu $ad now4 ustaw4 dla ogrod6w. W ramach prac sejmowych zostat uzupelniony
o dodatf"owe zapisy, jednakLe fundamenl.alne zaLohenia projektu obywatelskiego nie
zostaLy inaruszone. Zachowano w nim kompromisowe i wywazone rozwi4zania
godzqcq interesy wlaScicieli nieruchomodci z potrzebQ poszanowania praw nabytych
dziatkoJrc6w i ochron4 ogrod6w. Dopre'cyzowano zapisy gwarantuj qce, Le reforma
systemul ogrodnictwa dzialkowego opierad sig bgdzie na swobodnej decyzji samych
zainterefiowanych, a nie arbitralnym rozstrrygnigciu ustawodawcy. Wreszcie
utrryma]tro mechanizmy umozliwiajqce o6;rodom ptynne dostosowanie sig do nowego
systemq prawnego. Dzigki temu wszystkie kluby parlamentarne poparly projekt
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ski. 22 listopada 2013r. podczas glosowania nad nowg ustaw4 o rodzinnych
dzialkowych 441 posl6w podnioslo rgkg zaprojektem obywatelskim.

wa izby nihszej Parlamentu sprawila, 2e dzialkowcy maiq zasadne
by sqdzi6, iz nowe prawo zabez:piec4r ichprawa. Jednak w dalszym ci4gu
ich kwestia dochowania terminu wejscia w 2ycie ustawy. Do 20 stycznia
dnia w kt6rym zgodnie z orzeczeniem Trybunatu musi zaczq| obowi44rwa6
wa o rodzinnych ogrodach dziakk:owych, pozostalo zaledwie 50 dni.

tego tez Krajowa Rada PZD apeluje o mo2liwie pilne
Konstytucyjny naie ustawy tak, aby termin wyztnaczony

realizac j ego wyroku nie zostal przekrocz:ony.
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