
STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIIZKLI DZIALKOWCOW

z: dnia 2l lutego 2014 r.

w sprawie zagroteri powstalyc:fu
po wejiciu w iycie ustuwy o rodzinnych ogrodpw dziulkowych

Entuzjazm dzialkowcirw wywotany uchwaleniern przez Sejm w dniu l3
grudnia 2013 r. ustawy o rodzinnych ogrodach dzia,lhowych, podpisaniem jej
przez Prezydenta RP w dniu 18 grudnia20l3 r. zostal szybko zahamowany. JuL
20 grudnia 2013 roku Zwi4zek Miast Polskich wystepil do prezydenta pp ze
swoim stanowiskiem w sprawie ustawy o ROD, wyraLitjqc powaLne wEtpliwogci
natury konstytucyjnej, jak r6.wnie? o rozwahenie mozliwoSci skierowania nowei
ustawy do Trybunalu Konstyrtucyjnego.

Dziatkowcy zareagowiali natychmiast i wystosowaii do Prezydenta Rp
setki list6w i stanowisk sprzeciwiaj4c sig stanowisku,Zwiqzku Miast polskich i
staj4c w obronie ustawy gwarantuj qcej zachowanie przyptuguj4cych im praw. w
Krajowej Radzie dokonana z<tstala analizaprawna wystqlienia Prezesa Zwiqzku
Miast Polskich do Prezydenta RP w sprawie skierowanfla ustawy do Trybunalu
Konstytucyjnego. Analiza tvykazala bezzasadnolc,wrriosku Zwiqzku Miast
Polskich, a w konsekwencjji bezpodstawnoSi zapovriBdzi, Ze kt6red z miast
wyst4pi do Trybunalu K<lnstytucyjnego. prezydiur"6r KR pZD przyjplo
stanowisko i wezwalo wladze Zwiqzku Miast Polskich d,o zaniechania atak6w
na ustawE i wycofania siE z podwalania aktu, ktorEgo uchwalenie zostalo
przyjEte przez polskich dzialkoweow z olbrzymiE satysfakcj4.

Bardzo pozytywnym zjawiskiem s4 stanowiska wtadz samotz4dowych
wielu miast, kt6re w listach do PZD odcinaj4 sig ocl dzialah Zwiqzku Miast
Polskich, pomimo 2e sqczlonkami tego Zwiqzku i deklarujq swoje poparcie dla
ustawy i PZD. Warto tu wynnienic przynajmniej niekt6re z tych miast: Kielce,
Czqstochowa, Nowy Tomysl, zielona G6ra, Gotdap, Slrzelin, Klodzko, Nowa
Ruda, Migdzylesie, Trzcianka, Syc6w, Mipdzyborz i inne.

Media, kt6re dotych<:zas atakowaly Polski Twiqzek Dzialkowcow
zarzucajqc mu monopol, po wej6ciu w 2ycie ustawy zeehgcajqdziatkowc6w do
wylqczenia siE spod rzqdow PZD. Pojawiaj4 siE artyhrlly opiewaj4ce korzySci
plyn4ce z wyodrqbnienia siE FiOD ze struktur pZD.

Symptomatyczne sq dzialania niektorych samor44dow miejskich, ktore
zapowiadajq likwidacje i wyprowadzenie ogrodow z miast. w Gdyni za sprawq



zaktualizowanego studium uwarunkowaf i kieru
przestrzennego 13 z 16 ogrc,d6w dzialkowych ma zos
Miasta w Miqdzyzdrojach podjqla uchwalg w spra
planu zagospodarowania przeslrzennego miasta
przeznaazenie dzialek w ROD pod ustugi wypoczl,
funkcji mieszkalnych dla wlasciciela obiektu. Stal
roszczeh do grunt6w se ogr<ldy warszawskie, a Stow
reprezentui4ce interesy bytyc;h wlascicieli nieruchomos
grunty zostaly przejgte na mocy dekretu Bieruta,
kolejnych propozycj i rozwiqzah. Najnowszym ich
roszczeh jest propozycja zlohona na rgce pani
Bienkowskiej.,,f)ekretowiec" chce zlikwidowania
ogrod6w zajmuj4cych 1200 ha gruntu, na kt6rych
warszawskich rodzin, zprzez"naczeniem 500 ha na
wlaScicieli, a 700 ha na sprze>daL. Stowarzyszenie ,,
ten spos6b miasto zyskaloby kwotE 30 mld zt.

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnyt:
okreSlita bardzo v,ryrafinie sp,cs6b wylqczania siE ogrod
Dziatkowc6w. PZ,D stoi na stanowisku pelnego
poniewaz ponosi peln4 odporviedzialno6c za ten proces
wszystkich zebraniach slu:Z4c pomoc% rad4 ale
postanowienia ustawy byly u,ykonane. Glownie chodzii
wypowiedzieli sig co do przyszlolci ogrodu.

Obecnie najwiqksze znaczenie maj4 narady dl
celem jest dostarczenie wiedzy z zakresu zmian w
zwiqzku z wejdciem w 2yci<t ustawy o rodzinnych o
szkolenia dostarcz4 r6wniez informacji, jak przyjmo
dzialkowcow i jakie jej zagardnienia wzbudzaj4 wqtpli
nich rozwia6 Krajowa Rada I>ZD wydala broszurE pt.
ktory jest skarbnic4 nowych, niezbEdnych dla prawid
ogrodu, informacji.

Krajowa Rada PZD uva2a, ze obecnie niezwykl
dobre przygotowanie walny dl'r zebrah sprawo zdawczy <:
To sq zadania dla zarzqdow F|.OD i okrEgowych zarzqd
s4 doskonalq okazjq, aby przedstawii ustawE, najwa
znaczenie dla dzialkowcow. Ponadto nie tylko warto.
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Konstytucyjnego do uchwalenia ustawy przez Se
Prezydenta RP. JeSli ustawa powszechnie zostala
okupiony szerokim dzialaniem dzialkowc6w, zarza
zarzqclow oraz Krajowej Rady. Do tego sukcesu dop
miliorra podpis6w pod obyvvatelskim projektem usta
walka na argumenty, a wreszcie uzyskany kompromis.
tylko rllatego, 2e tworzylismy jednosi - wielkE dzialko

Poniewaz nie znikn pla przyczyna, dla ktorei Zu,i
atakorvane s4 od 25 lat, tzn. grunty dalej sq w rEkach
zapewne nie ustan4 rohne dzialania zmierzaiace do ro
biznesowych celow. Swiadczy o tym juz obecna sytuacj

Dlatego tak wa2na jest jedno6i wszystkich d
jednodci i sile zwiqzkujest oparcie dla zrearizowania
skutecznej obrony interes6w dzialkowc ow i Zwiqzku.

Por,sxmco Zwl

Warszlwa, dnia 2l lutego 2014 r.
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