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Prezydium Okrpgowego Zarzqdu Folskiego Zwiqz|lia Dzialkowcdw we
Wroclawiu z dnia 12 wrze5nia 2012r. w sprawie projektu ustarvy o
ogrodach dzialkowych przedloionego Marszalkowi Sejmu RP przez posl6w
,,Solidarnej Polski"

Prezydium Okrggowego Zarzqdu Polskiega Zwiqzku Dzia*kowc.ow we
Wroctawiu stwierdza, 2e projekt ustawy o ogrodach dzialkowych wniesiony do
Sejrnu RP przez grupQ post6w ,,Solidarnej Polski" jest \,v rzeczywistoSci
skorygowanym w niewielkim stopniu projektern ustawy Prawa i
SprawiedliwoSci prezentowanym przez posla Andrzeja Derg, ktory
ro7-patrywany byt przez Sejm RP i kt6ry zostal odrzucony przez Sejrn iu2 w
pierwszym czytaniu w dni'u 16 lipca 2009r. Projekt ustawy ,,PiS" a obecnie
,,Solidarnej Polski" zostat 6wczednie poddany ostrej krytyce zar6wno przez
setki tysiEcy dzialkowc6w, spoleczno$ci lokalne, samorzzldy terytorialne i
wszystkie pozostale ugrupowania polityczlle, a znawcy prawa orzekli, ze jest on
niezgodny z Konstytucj4 RP. Projekt tej ustawy zostal ponadto negatywnie
oceniony przez wielotysiEcar4 glupq dzialkowc6w podczas I Kongresu PZD w
diriu 14 lipca 2009r.

Pomimo tak druzgoc4cej oceny tego projektu po:sel Andrzej Dera
ponownie proponuje prcjekt ustawy, kt6r:y zmttiera w swej tre6ci szkodliwe dla
dzialkowc6w i ogrod6w razuriqzania. Ponownie bezpodstavvnie i bezpr:awnie
proponuje likwidacjg spolecznej organizacji Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w
oruz nacjonalizacjE majqtku PZD i jego funduszy e szczegalnie Funduszu
Rozwoju ROD. Proponuj4c te rozwiqzania poshrguie siE ponownie nieaktualnq
terminologiq co Swiadczy o niechlujstwie prawnym posla i os6b z nim
wspSlpracuj4cych a fakt nieustannego dezenia przez posta Andrzeia DerE do
likwidacji Zwiryku Swiadczy o jego $lepej nienawi(ci do tak zasluzonej dla
polskich dzialkowc6w Organizacji.

Przedstawiaj4c projekt ustawy posel Dera pr6buje zalatwic swoje
prywatne sprar ? pr:oponujqc r.vielko$d dzialki w cgrodzie od 600 do nawet 1500
m' powierzchni. Jednocze$nie proponuje niemal pelne trlodporz4dkowanie
ogrodu wladzy w6jta, butmistrza czy prezydenta, kt6ry niemall w kaZdei sytuacji
powoluje specjalnego pelnomocnika lub kuratom ogrodu. To rvyt4cznie od
samorz4du terytorialnego - rady gminy ma zaleiei pozostawienie lub likwidacja
ogrodu. Dziatkowcy praktycznie nie rnajq nic do porviedzenia. Zamiast
powierryd zamqdzanie ogr:oclem prz,ez spoleczn4 organizacjg proponuje on
powolyu'anie wspolnot ogrodowych na wz6r wspolnot rnieszkaniowych i
administrowanie ogrodem przez platny zarz4d. Projekt ,,Soliclarnej Polski" a w



zasadzie posla Dery cechuje ponadto nadmiemy fiskalizm i liczne obci4zenia
finansowe dziatkowc6w, kt6rs \ i sumie bgdq trudne do r-rdZwignipcia
szczeg6lnie ptzez emeryt6w i rencist6w. Frojekt ustawy dopro'wadza da swoistej
,,szachownicy" w ogrodzie poniewat przewiduje mozliwo6i nabycia - kupna
dzialki na wlasnodd bez jut tzw, ,,przyslowiowej ztot6wki" ale na pelnych
zasadach zawutych w ustarvie o gospodarce nieruchomo$ciami i tylko w takim
przypadku gdy teren ogrodir ma swcrje nsytr.rowanie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Ponadto dzialkowiec jest zobligowany do
poniesienia petnych koszt6w geodezyjnych, notarialnych i s4dowo-wieczystych.

Przedstawiaj4c powyLszq ocenp projektu ustawy ,,Solidarnej Polski" -
Prezydium Okrqgowego Zarzqd* Folskiego Zwiqzku Dzialkows6w we
Wroclawiu stwierdza, ze jest on wyj4tkowo szkodliwy i niekorzystny dla
dzialkowc6w, lamie wszelkie zasady samorz4dnodci pozarzqdowej organiz,acji
spoiecznej, lamie prawa obywatelski* dziatkowcdw i wolnorici zrzeszania siq.
Te demokratyczne zasady zawarte w Konstytucji RP powinn'y ale nie s4przez
pana posta Der:q znane i jak widad nie s4 przestrzegane.

Przedstawiaj4c ten skompromitowany projekt ustawy F'an Posel Andrzej
Dera wystawil sobie dwiadectwo aroganta i ignoranta wobec rnilionowej rzeszy
dzialkowc 6w arazwobec calego spoleczeristwa.

Prezydium Okrggowego Zarzqdu Polskjego Zwtqzku Dzialkowc6w we
Wroctawitr zwraca siE zatern do L4arszatka Sejmu RP araz do posi6w o
zdecydowane odrzucenie projektu ustar,vy ,,Solidarnej Polski" jako szkodliwego
i sprzecznego z d4zeniami rodzin dzialkowc6w uzytkuj4cych dziatki w
ogrodach i sprzecznego z decyzj4 Seimr-i RP , kt6ry niemal identyczny projekt
odrzucil w dniu i6lipca 2A09r.
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