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Skutki projektu PO:

17 kwietnia 2013r.
– pierwsze
czytanie projektu
obywatelskiego

17

kwietnia br. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy
o ROD, a dwa dni później głosowanie
nad projektem. Czytanie projektu
wraz z przedstawieniem uzasadnienia
przez pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy
o ROD mec. Bartłomieja Piecha było
trzecim punktem obrad. W dalszej kolejności odbyły się czytania projektów
poselskich – Solidarnej Polski, Sojuszu
Lewicy Demokratycznej i Platformy
Obywatelskiej. Z pewnością informacja
ta dotrze do wielu czytelników „Informatora” po fakcie, dlatego zachęcamy
do zapoznania się z kolejnym numerem, w którym opublikujemy szeroką
relację z tego ważnego wydarzenia.
Wcześniej będzie można ją przeczytać
na www.pzd.pl. Informację zamieścimy również w czerwcowym numerze
miesięcznika „działkowca”, „Biuletynie
Informacyjnym” nr 4/2013.
MZ

Projekt
obywatelski
zgodny
z Konstytucją!

P

onieważ przeciwnicy projektu
obywatelskiego stawiają zarzuty, że jest on niezgodny z Konstytucją, zwróciliśmy się do uznanego konstytucjonalisty prof. dr hab.
Marka Chmaja o sporządzenie opinii
prawnej w tym zakresie. Jej treść
jest jednoznaczna – projekt ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych
jest zgodny z ustawą zasadniczą.
W szczególności prof. Chmaj zauważył, że ustawodawca powinien
zagwarantować zachowanie praw
majątkowych PZD i działkowców, co
wynika bezpośrednio z Konstytucji.
Dlatego niedopuszczalna jest likwidacja lub przekształcenie PZD, prowadzące do utraty osobowości prawnej i wszystkich praw tego podmiotu
i jego członków, a zwłaszcza praw do
gruntów i infrastruktury. W ocenie
eksperta przyjęte w projekcie obywatelskim rozwiązania realizują postulaty TK i zapewniają ochronę praw
słusznie nabytych przez działkowców
oraz ich organizację. Projekt ustawy
spełnia zatem standardy konstytucyjne i czyni zadość wyrokowi Trybunału
Konstytucyjnego. TT
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Projekt PO jest już w Sejmie
W dniu 22 marca 2013 r. posłowie Platformy Obywatelskiej zgłosili do laski marszałkowskiej swój projekt ustawy o ogrodach działkowych, który jest niezwykle krzywdzący dla całego środowiska działkowców. Propozycje te
muszą budzić niepokój działkowców. Zakładają bowiem
znaczne ograniczenie, a wręcz odebranie praw działkowców. W dalszej perspektywie mogą oznaczać całkowitą
likwidację ruchu działkowego w Polsce.

Czy Premier
ponownie zlekceważy
działkowców?

P

o raz kolejny już działkowcy
z całej Polski skierowali list do
premiera Donalda Tuska. Tym
razem podpisało się pod nim blisko
8000 osób. Działkowcy wyrażają zdecydowane poparcie dla projektu obywatelskiego. Zapewniają, że w pełni

ich satysfakcjonuje i powinien stać
się obowiązującym prawem. Autorzy listu odnoszą się także niezmiernie krytycznie do projektu Platformy
Obywatelskiej, w którym podstawowym założeniem jest likwidacja PZD
i nacjonalizacja jego majątku, a nie

f odebranie działkowcom dotychczasowych praw (zwłaszcza gruntu i własności majątku na działce),
f odebranie działkowcom prawa
do bezczynszowego korzystania
z terenów stanowiących własność
gminy lub państwa,
f komunalizacja lub nacjonalizacja
prywatnej własności na działkach
– brak odrębnej własności naniesień i nasadzeń,
f likwidacja Polskiego Związku
Działkowców,
f nacjonalizacja majątku organizacji
pozarządowej na szczeblu krajowym, okręgowym i ogrodowym
– w tym własność budynków,
środków na rachunkach, a nawet
kosiarek i sekatorów,
f komunalizacja lub nacjonalizacja
infrastruktury w ogrodach,
f obciążenie działkowców opłatami
za korzystanie z istniejącej dziś
infrastruktury ogrodowej,
f podporządkowanie ogrodów właścicielom terenów,
f liberalizacja warunków likwidacji
ogrodów,
f iluzoryczność obowiązku odtwarzania likwidowanych ogrodów,
f odebranie ochrony prawnej
działkowcom z ogrodów objętych
roszczeniami – w przeciągu 2 lat
wszystkie mogą być zlikwidowane bez odszkodowań. (ah)

ochrona praw działkowców. „Poseł
Huskowski, główny animator tych
założeń, wypowiada się do mediów
i twierdzi, że są one w duchu zapowiedzi Pana Premiera, że trzeba odebrać przywileje Polskiemu Związkowi
Działkowców (...). Czy Pan rzeczywiście firmuje takie wypowiedzi posła
Huskowskiego” – pytają działkowcy.
Przypominają też premierowi, że od
dłuższego czasu kierują do niego listy i wystąpienia, na które nie udzielił
nawet jednej odpowiedzi. Czy tak będzie i tym razem? O tym przekonamy
się już w najbliższych dniach.
MZ

Działkowcy i Greenpeace wspólnie pomagają pszczołom

8

maja w warszawskim ROD
im. J. Waszyngtona (wejście od al. Waszyngtona)
o godz. 11.00 odbędzie
się inauguracja akcji „Przychylmy
pszczołom nieba”. Jest to wspólne
przedsięwzięcie PZD, Wydawnictwa „działkowiec” oraz Greenpece’u. Akcja ma na celu uświadomienie społeczeństwu, jak dużym
niebezpieczeństwem jest masowe
wymieranie pszczół (15% w ciągu
roku) oraz innych owadów zapylających. Warto bowiem wiedzieć, że
1/3 produktów spożywanych przez
człowieka zależy od zapylenia
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przez owady. Gdyby nagle owady przestały pośredniczyć w tym
procesie, w znaczny sposób spadłyby zbiory jabłek, truskawek czy
pomidorów oraz niektórych roślin

paszowych, wykorzystywanych
w produkcji mięsa i przetworów
mlecznych. W efekcie ceny żywności poszłyby w górę. Pamiętajmy
też słowa Alberta Einsteina, który prognozował, że jeśli wyginą
pszczoły, człowiekowi zostaną
cztery lata istnienia...
Zachęcamy więc wszystkich do
włączenia się do naszej akcji.
O szczegółach tego przedsięwzięcia
będziemy informować na stronie
internetowej PZD (www.pzd.pl),
plakatach, „Biuletynie Informacyjnym”, ”działkowcu” i kolejnym
numerze „Informatora”.
MZ

KR PZD reaguje
na projekt PO
Głównym celem projektu Platformy Obywatelskiej jest wygaszenie
wszystkich praw do gruntów zajętych
dzisiaj przez pięć tysięcy ogrodów,
a zwłaszcza prawa użytkowania wieczystego – stwierdzili członkowie KR
PZD. „Autorzy projektu zamierzają zlikwidować prawną podstawę funkcjonowania ogrodów, usuwając główne
bariery do szybkiego przejmowania
gruntów ogrodów na cele komercyjne” – napisano w stanowisku KR PZD
ws. skutków tego projektu. Podsumowując wszystkie zapisy projektu
PO jasne staje się, że „przedstawione
rozwiązania uzależniają ogrody od
właścicieli terenów i tworzą karykaturę ogrodnictwa działkowego”. Przy
takich zapisach prawa działkowców
stają się iluzoryczne, zwłaszcza że
projekt likwiduje silną organizację
działkowców, która dotąd skutecznie egzekwowała ich prawa. Dlatego
członkowie KR PZD zwrócili się do
Marszałek Sejmu i wszystkich posłów
o podjęcie zdecydowanych działań,
które spowodują, iż projekt ten zostanie odrzucony jako naruszający
zasady demokratycznego państwa
i wolę jego obywateli. AH

Nowa zakładka
na stronie
KR PZD
Poza listami i stanowiskami ws.
projektu Platformy Obywatelskiej
i Solidarnej Polski do KR PZD zaczęły napływać także różnego rodzaju
opinie i komentarze. W odpowiedzi
na to na naszej stronie internetowej – www.pzd.pl - uruchomiona
została nowa zakładka, w której
publikujemy tego typu teksty publicystyczne.
Zachęcamy wszystkich działkowców, prawników, sympatyków
ogrodów działkowych do zabierania głosu w ważnej dla nas sprawie.
W obecnej, jakże trudnej sytuacji,
niezmierne ważne jest manifestowanie naszych opinii i społecznych
oczekiwań. Każdy głos jest ważny.
Nie bójmy się mówić o tym za jakim
projektem się opowiadamy, jakich
praw chcemy. Teksty można wysyłać na adres media@pzd.pl
MZ

