Stanowisko
Okręgowego Zarządu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
podjęte podczas posiedzenia w dniu 21 lutego 2013 r.
dot. propozycji projektu ustawy o ROD
opracowanej

przez Platformę

Obywatelska.

Członkowie Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie
na zebraniu w dniu 21 lutego 2013 r. po zapoznaniu się z propozycjami Platformy
Obywatelskiej postanowili wyrazić swoje zdanie na jego temat.
Jako przedstawiciele 40 tys. działkowców z naszego Okręgu nie możemy
pozostać obojętni na działania, które chcą podjąć posłowie PO pod przewodnictwem
posła Stanisława Huskowskiego. Nie rozumiemy dlaczego wcześniej zapewnia się
działkowców o tym, że nic złego ich nie spotka, a później przygotowuje się
propozycje, które w znaczący sposób nie przyniesie samym działkowcom nic dobrego.
Przede

wszystkim

wygaszenie

praw

posiadanych

dotychczas

przez

działkowców do terenów ROD i zastąpienie ich odpłatnymi umowami o charakterze
czasowym z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia przez właściciela terenu
jednoznacznie

pogarsza

pozycje pojedynczego

działkowca.

Traci

on

stabilność

i pewność istnienia swojego ogrodu przy jednoczesnym braku realnych mechanizmów
chroniących ogrody przed likwidacją i nadużywaniem uprawnień właściciela terenu
w przypadku jakiegokolwiek sporu.
Nie podobają się nam także propozycje nałożenia na działkowców opłat za
korzystanie z terenów ustalonych w oparciu o rynkową wartość gruntów, a nie sposób
wykorzystywania oraz wszelkie obciążenia podatkowe za altany i budynki na terenie
ogrodu. Przecież Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionował tych przywilejów. Nic
zrozumiała jest tu zatem nadgorliwość autorów projektu. Od razu widać, że posłowie
PO nie działają dla dobra obywateli swojego kraju tylko dla zaspokojenia celów
wygodnych dla nich. Trudna sytuacja gospodarcza dotyczy wszystkich obywateli
naszego kraju, my natomiast obawiamy się, że kosztem działkowców chce się
reperować budżety gmin

i miast zapominając o potrzebach

i trudnościach

ich

mieszańców. Na razie gminy do tej pory nie ponosiły żadnych kosztów związanych
z funkcjonowaniem ogrodów, nie obciążało to ich budżetów, więc dlaczego chce się

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tymi wszystkimi propozycjami i uważamy, że
wcześniejsze zapowiedzi o tym. że działkowcy nie zostaną skrzywdzeni nie zostały
spełnione. Nikt nie konsultował nowych rozwiązań z działkowcami. Obawiamy się. że
wszystkie te działania
ogrodnictwa

mają prowadzić

działkowego

w Polsce.

do jednego

Całokształt

celu jakim jest

propozycji

PO

ma

likwidacja
wydźwięk

ekonomiczny i finansowy przy jednoczesnym stłumieniu inicjatywy społecznej jakim
jest ruch ogrodnictwa działkowego. Nie ma tu miejsca na człowieka i jego potrzeby a
jedynym beneficjentem nowych zapisów jest państwo.
Mamy jednak nadzieje, że uda nam się przekonać wszystkich posłów a także
tych z Platformy Obywatelskiej, że nie tędy droga. Działkowców i ich rodzin jest
wielu i dobrze jest się z nimi liczyć. Nasze propozycje zmiany ustawy popiera ponad
920 tys. obywateli naszego kraju. To duża rzesza przyszłych wyborców, którzy są
świadomi ewentualnych krzywd.
Apelujemy do wszystkich Pan i panów posłów z całego kraju o rozsądek i
ludzkie podejście do sprawy działkowców i swoich wyborców, którzy poparli projekt
obywatelski a nie propozycje PO. Nie da się wszystkiego przeliczyć na pieniądze.
Wiemy bowiem, że grunty pod ogrodami mają pomóc w uregulowaniu roszczeń
w dużych miastach zwłaszcza w stolicy. Nie da się naprawiać krzywd jednych
kosztem drugich obywateli.
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