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Prezydium Krajowej Rady Polskiego zwi4zku Dzialkowc6w

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie uchwulenia ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych

Prezydium Krajowej Rady PZD z ogromng satysfakcj qprzyjplo uchwalenie
przez Sejm ustawy o rodzinnych ogroda<:h dziaLkowych. Po kilkunasfu miesi4cach
niepepnoSci i obaw o losy ogrodnictwia dzialkowego, polscy dzialkowcy mogQ
wreszlcie z optymizmem spojrzec na swoj4 przyszloSc. Niemal jednoglo(ne
przyjqcie ustawy pozwala miei nadziejp, 2e zostanie ona r6wniez zaakceptowana
przez Senat i podpisana przez Prezydenta, co zagwarantuje zachowanie praw
miliorlra dzialkowc6w oraz istnienie tysipcy ogrod6w dzialkowych.

W trakcie wielomiesipcznej batalii sejmowej projekt obywatelski byl
poddalwany rozmaitym zmianom. Istniala nawet grolba, Ze ostateczna treSi
proje\tu zostanie wypaczona. Jednak dzipki zdecydowanej postawie dzialkowcow i
ich oqganizacji oraz zrozumieniu wipks;zoSci poslow udalo sip wypracowad taki
tekst lrrojektu, kt6ry - pomimo dokonanl,ch zmian - w pelni zachowuje i realizuje
jego pierwotne zalolenia. Uchwalenie ustawy mohna wipc nazwa( aktem
uszan(rwania woli prawie miliona oby,,,7a1.1i, ktorzy swoim podpisem wsparli
projellt nowej ustawy dzialkowej. Dzigki temu przyjpto dobre prawo, zawierajqce
wiele nowych rozwiqzah, kt6re dostosorvuj4 przepisy do wyroku TK w zakresie
pluralizmu, wolnoSci zrzeszania oraz uwzglgdnienia praw wlaScicieli gruntow.
Ponadlto spelniono r6wnie wa2ne zaloherie projektu - zachowanie dorobku ponad
1 15-lqtniego ruchu polskiego ogrodnictpva dzialkowego oraz poszanowanie praw
nabyfych miliona dzialkowych rodzin. Projekt zachowuje bowiem wszystkie
prawat przystuguj 4ce obecnie dzialkowcorn.

Z powyZszych wzglpdow uchu'alenie ustawy zostalo entuzjasfyeznre
przyjglte przez polskich dzialkowcow. W masowo naptywaj4cych listach i
stanovyiskach podkreSlaj4 ogromne znaczenie tego v,ydarzenia, ktore zostalo
uznanF za niewqtpliwy sukces calego Srodowiska dzialkowego - zintegrowanego w
silnej ogolnopolskiej organrzacji. Podkresla sig, ze wsp6lnymi silami uczyniono
wielki krok do wej5cia w 2ycie dobreg;o prawa przed terminem wyznaczonym
pnez [rybunal Konstytucyj ny.

Prezydium Krajowej Rady PZD catkowicie podziela te pogl4dy. Dzipki
pelnej jednoSci i wielkiej determinacji rv dEZeniu do obrony tradycji i dorobku
polskipgo ruchu dzialkowego, sami dziall<owcy - /ednoczeni w swoim Zwiqzku -
doprorpadzili do niemal jednoglo6nego uchwalenia projektu obywatelskiego.
Wlasnlymi silami przygotowali tekst tego projektu, w okresie jesienno-zimowym



zebrafi pod nim prawie milion podpisou', a nastgpnie wniesli do Sejmu i walczyli
miesiflcami o jego zapisy podczas cigzkich prac parlamentarnych. Dzisiaj mozemy

sp6lnie osi4gn4i.
jest jeszcze daleka. Przed nami prace w
le poprawki, ustawa powroci do Sejmu.
Co podpisu Prezydenta. Tymczasem czasu
rowaf w pracach parlamentarnych wciqz
'rejdzie w Zycie w .vq/znaczonym terminie,
tnieniu ogrodow dzialkowych. Dlatego
rodowiska dzialkowc6w przyniosty ju2
tac dalszych wysilk6w, aby doprowadzic
qczekajqdzialkowcy.
:ajowej Rady PZD apeluje o dalszq
lzenia do szybkiego zakohczenia procesu
y o rodzinnych ogrodach dzialkowych.
roki, kt6re ukoronujq wielomiesiqczne
Zwiqzku. Walczmy do korica o prawa i
sp6lnie zadbajmy, aby ogrody dzialkowe
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Warsrf*a, dnia 2B listopada 2013r.


