Stanowisko
Okr^gowego Zarz^du Polskiego Zwisjzku Dziatkowcow w Szczecinie
zdnia 08.01.2013 roku
w sprawie zatozeh do projektu ustawy o ROD, opracowanej przez zespot
Platformy Obywatelskiej.

Prezentowane przez zespol roboczy zatozenia do projektu ustawy o ROD,
wwykonaniu Poslow Platformy Obywatelskiej musz^ zaskoczyc kazdego. Nawet
najbardziej zajadii przeciwnicy ogrodnictwa dzialkowego dostrzegaj^ jaskrawosc tego
projektu i jego dalekosi^zne cele.
Pomyst, ktory zrodzil si^ u tworcow takich zalozeti swiadczy o tym, ze nie maj^
autorzy ani ponnyslu, ani poj^cia o problemach ogrodow dzialkowych.
Taki pomysl mogt zrodzic si^ tyiko w umyslach zmierzaj^cych do catkowitej
likwidacji ogrodow dzialkowych w przysztosci i ograniczenia wszelkich praw tym,
ktorzy maj^ z tego prawa korzystac.
Przekazanie samorz^dom ogrodow dziatkowych, pozbawienie organizacji
struktur stwarza mechanizm skazania ogrodow na wyl^czn^ task^ i nielask^
wtasciciela, nie daj^c zadnej gwarancji obrony ogrodow w dtuzszych przedzialach
czasowych.
Ogrody z perspektyw^ zawarcia umowy na 15 lat, a tych jest wi^kszosc, utrata
catkowita praw do gruntu, przej^cie maj^tku organizacji przez samorz^dy oraz
likwidacja organizacji PZD, oznacza totaln^ ruin^ tego, co byto wypracowane przez
pokolenia. Nawet ustawa o POD z 1949 roku pozostawiata ogrodom samorz^dy
odpowiednich szczebli, w ramach, ktorych to struktur istniata mozliwosc samoobrony
interesow dziatkowcow i ogrodow. Dzisiaj nie proponuje si^ nic.
Propozycje zespotu roboczego Posta S. Hustkowskiego oznaczaj^ ewidentnie:
-

wygaszenie praw dziatkowcow na terenie ogrodow i zast^pienie ich umowami
czasowymi na warunkach blizej nie okreslonych;

-

nacjonalizacj^ i komunalizacj^ infrastruktury ogrodowej;

-

likwidacja pozarz^dowej organizacji i przej^cie jej majqtku;

-

likwidacja samorzqdu organizacji dziatkowcow, a pozostawienie jedynie
szczebia podstawowego z ograniczon^ samodzielnosci^;

-

podporzqdkowanie ogrodow wtascicielowi terenu;

-

mozliwosc tatwego rozwi^zywania umow przez wtasciciela;

-

mozliwosc przej^cia zarzqdzania ogrodem z pomini^ciem dziatkowcow;

-

brak mechanizmow chroni^cych ogrody przed likwidacja;

-

natozenie optat za korzystanie z terenu, podatki od altan oraz niejasne
okreslenie wtasnosci dziatkowca.
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Hustkowskiego, jest zwienczeniem tego wszystkiego, do czego caty czas d^zono,
szukaj^c sposobu na znalezienie argumentu, ze ustawy o ROD nalezy zmienic. I to
si^ state. Znaleziono pr^gierz w postaci wyroku Trybunatu

Konstytucyjnego.

Obietnice sktadane po wyroku Trybunatu zostaty juz zapomniane, a z zatozen
wyctiylito si^ prawdziwe oblicze kierunku zmian ustawy.
Projekt ustawy w tym wydaniu oznacza agoni^ ogrodow dziatkowychi, ktorej
fiistoria dotychczas nie zna.
Okr^gowy Zarz^d PZD stoi na stanowisku, ze propozycje przedstawione
wymagaj^ generalnej rewizji i odrzucenia wszystkicti takicti zapisow, ktore cofaj^
ogrodnictwo dziatkowe do punktu zerowegc^.
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