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Po ls kie go Zw iqzku Dzi alkowc6w

z dnia 20 wrzesnia 2012r.

w sprawie pnedloZonego przez solidarn4 polskg projektu ustawy o
ogrodach dzialkowych

Prezydium okrggowe go zarz4du Mazowieckiego pzD , po zapozrrrniu siE z
projektem ustawy o ogrodach dzialkolvych autorstwa Solidarnej Polski, ocenia
ten projekt bardzo negatywnie. Poslowie tej partii, na czele z poslem Derq
nawet nie posilili sig o dokonanie korekt merytoryczrych w stosunku projektu
zlo2onego przez Pis w 2009r. posel Andrzej Dera jest zagorz.alym
przeciwnikiem ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych, jego stanowisko w
tej sprawie jest od lat zrrane i negatywnie oceniane pnezspolecmoSd dzialkowq.
Jako orgdownik konejnych projekt6w ustaw o ogrodach dzialkowych, autorstwa
PIS, obiecywal dzialkowcom uwlaszczenie na dziatkach i ,,Swietlanq"
przyszloSd ich, jako wla(cicieli dzialek, na kt6rych pracowali przczlata.

Dzisiaj gl6wnq znian4 w prezentowanyrn prz,ezniego pmjekcie jest ndplatnoi6
na warunkach wskazanych ptzez gming, w kt6rej imieniu o prawie i sposobie
korzystania przez dzialkow ca z terenu decydow a(, bEdzie petnomocnik.

Nie przewiduje sig indnych odwolan od tych decyzji, takie postanowienie to
prawo i dyktat. Jednoczesnie projekt otwiera ,,bramg" do swobodnego
likwidowania ogrod6w. Jedynym layterium ma by6 chgi i wola wladciciela
gruntu, a dzialkowiec i jego ogr6d stanq sig podporzqdkowani gminie i woli
urzgdnik6w. Przpniesienie na teren ogrod6w regulacji ze wsp6lnot
rnieszkaniowych Swiadczy o braku znajomofci funkcjonowania spolecznej
organizacji jak4 jest ogr6d, kt6rego funkcjonowanie oparte jest przede
wszystkim na pracy spolecznej jego czlonk6w. Dziwne jest to ,2e pod takim
rozwi?zartiem podpisuje sig posel Dera, kt6ry jest czlonkiem Polskiego zwi4zku
Dzialkowc6w. wynika z tego, ze j.go zainteresowanie ogrodem i
funkcjonowaniem ogranicza sig wyl4cznie do zaplacenia skladki.

7' tych propozl'cji wido6, zc jak w 2oo9r., jedynym celem jest pozbycre sig
Polskiego zwiqzku Dzialkowc6w, nacjonali zacja jego majgtku i prznjlgcie
$rodk6w zgtomadzonycb na Funduszu Rozwoju. w ten spos6b walczy sig z



jedynq organizacj q, lrt6ta od lat zapewnia bezpieczeistwo ogrod6w i spok6j

rodzin dzialkowych. lJzczegolnie mialo to maczenie dla ogrod6w mazowieckich

gdzie roszczenia os6b frzycznych i prawnych, problemy z planami

miejscowymi, system.atycme likwidacje ogrod6w pod inwestycje miejskie sQ na

porz4dku dziennym. zwiqzek broni ogrody ptzed swobodn4 likwidacjQ , w

przypadku prowadzernia inwestycji przed dewastacj 4, zapewnia odszkodowania

dzialkowcom. Praktycanie -bez ZwiaTku Warszawie czy Plocku ogrody

mikngty by z miast, to wla6nie w tych miastach wlaAze neguj4 nasze prawa do

gruntu i wyrzucaj qie zmiejscowych plan6w zagospodarowania przesftzennego'

Trudno nie traktowai tych krok6w jako prtygotowania do nowej sytuacji

prawnej, w kt6rej wladz,e miasta rozprawi4 sig z dzialkowcami' Propozycje

przyjgte w projekcie Solidarnej Polski idq naptzeciw takim oczekiwaniom'

Nadmiemy fiskalizn i brak stabitizacji ogrod6w to ciEinr,kt6rego nie udzwign4

zarz4dy i dzialkowcy i chyba o to chodzi. Nale?ry jednozracnie stwierdzi6' 2e

niechlujstwo prawne, brak racjonalnych i korzystnych dla dzialkowc6w

rozwtry-afr, to jedyna ocenq jak4 moara wydai tej propozycji'

Taka ocena projektu ustawy o ogrodnictwie dzialkowym jest w pehi

uzasadniona, poniewaz wla$nie te rcnvi4zarrta zostaly juz w 20A9t' poddane

masowcj krytyce satuyuh :aain[eresowanych - dziatkowC6w' Dlafego PrezydiUm

okrggow ego zarz4duMazowieckiego ztraca si9 do Pani Marszahek Sejmu RP

ale r6vrniez do parlamentarzystow o odrzucenie tego niekorrystrego i

sp/zxcznego , o"r"kiwaniami rodzin dzialkowych projektu. Akt ten bowiem nie

moze rozstxzyya6 o byd albo nie byi miliona rodzin dziatkowych, wbrew ich

woli i oczekiwaniom.
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