
Apel 

O poparcie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych, 
skierowany do wszystkich klubow poselskich przez dzialkowcow szczecinskich 

Komitet Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej w dniu 8 grudnia biezq^cego roku 
nabyl osobowosc prawn^ i rozpocz^t promocj? projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
dzialkowych. 

Nowa ustawa ma zast^ic poprzedni^ ktor^ z zaskarzenia I Prezesa S^du 
Najwyzszego Trybunai Konstytucyjny zbadai i dopatrzyl si? niekonstytucyjnych zapisow 
w24 artykulach - wsz?dzie tarn gdzie wyst?powala nazwa PZD. Chodzilo 
0 zakwestionowanie istnienia PZD, a zatem w kolejnosci jego praw, co przeklada si? 
bezposrednio na prawach dzialkowca do uzytkowanej dzialki. 

2,5 roku czekali dzialkowcy na rozstrzygni?cie. Wyrok sugeruje takie rozwi^zania 
prawne, ktore umozliwiq^ swobodne likwidacje ogrodow na kazdy eel, a nie tylko na eel 
publiczny, ktorego nikt nie podwazal. 

Czy projekt uzyska poparcie zalezy od dzialkowcow, ale rowniez od kazdego, kto 
uznaje ogrody dzialkowe za potrzebne w miastach. 

Los ogrodow rozstrzygnie si? ostatecznie w terminie 18 miesi?cy od ogloszenia 
wyroku Trybunalu Konstytucyjnego. Jezeli do tego terminu Sejm nie uchwali nowej ustawy 
lub nie znowelizuje obecnej, to PZD utraci byt prawny, wygasn^jego prawa do gruntu, co 
oznacza wygasni?cie prawa do uzytkowania dzialki, nadane uchwal^ organow PZD. Maj^tek 
PZD, ktorym dzisiaj jest infrastruktura ROD oraz srodki finansowe jednostek PZD, stanie si? 
wlasnosci^ Skarbu Pahstwa lub Samorz^du. 

Co b?dzie po tym terminie - stanowi wielk^ niewiadomq.. 
Czasu pozostalo niewiele. 
Kazde poparcie proponowanej ustawy dzialkowej, moze zapewnic stabiln^ przyszlosc 

ogrodom dzialkowym, a dzialkowcom nabyte prawa. 
Ostateczne decyzje lez^ w kompetencji ustawodawcy. Zwracamy si? wi?c do 

wszystkich Poslow, aby projekt przedlozony Marszalkowi Sejmu przyj^c, jako dobry sposob 
na spelnienie kryteriow Trybunalu Konstytucyjnego oraz zapewnienia dzialkowcom 
przyszlosci na uzytkowanych dziatkach w ramach struktur organizacyjnych. 

Apel sygnujemy wlasnym podpisem. 
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