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Stanowisko Prezydium OZPZD w Poznaniu

z dnia 25 wrzeSnia ZOL21.w sprawie poselskiego proiektu ustawy o ogrodach dzialkowych

Solidarnei Polski

prezydium OZ pZD w poznaniu po zapoznaniu siq z poselskim projektem Solidarnej Polski ustawy o

ogrodach dziatkowych wyra2a zdecydowany sprzeciw rozwiqzaniu istotnego dla miliona polskich

rodzin problemu polskiego ogrodnictwa dziatkowego w spos6b zaproponowany przez klub

parlamentarny. Projekt jest bowiem w istocie proiektem posta Andrzeja Dery nieznacznie

zmienionym w stosunku do projektu ustawy odrzuconego przez sejm w pierwszym czytaniu w 2009r'

projekt ten nie jest korzystny dla polskich rodzin chcqcych uprawiai dziatki. Projektodawca w iaden

spos6b nie pr6buje zabezpieczyd praw nabytych dzialkowc6w i skazuje ich na ponoszenie

zwiqkszonych koszt6w utrzymania dziatki, dyktowanych przez wlaScicieli terenu. Byd moie w

Ostrowie Wlkp. posef Dera bqdzie optacai niskie stawki dzier2awy i podatku, ale dzialkowcy

warszawy, Poznania, wrocfawia takiego przywileju ju2 mie6 nie bqdq. Rakiem wycofuje siq te2

projektodawca z idei uwtaszczenia dziaikowc6w, tym razem proponujqc ewentualny wykup dziatek,

ale ju2 bez bonifikat, czyli po cenie rynkowej ustalonej przez wtaSciciela. I zn6w pewnie klub

solidarnej polski nie pomyilal za ile bqdzie moina kupi6 dziatkq w Warszawie i innych wielkich

miastach. Chyba, ie w zamySle post6w jest likwidacja wszystkich ogrod6w w tych miastach' bo wtedy

to bqdzie bez znaczenia...

Proponowany wsp6lnotowy spos6b zarzadzania ogrodami jest jaskrawym zaprzeczeniem idei

ogrodnictwa dziatkowego, w kt6rej ogrody sq obiektami u2yteczno6ci publicznej, a dzialki powinny

byi dostqpne dla spoteczefistwa, tak2e a mo2e przede wszystkim dla tych ludzi, kt6rych nie sta6 na

wykup ziemi. Tak bylo przynajmniej do tej pory. obr6t dziatkami wykupionymi bedzie kosztowny i

wiele rodzin zrezygnuje z mo2liwoSci jej nabycia, a kt6rq w obecnym systemie m6gl bez przeszk6d

pozyska€.

Niezrozumiate jest podej3cie projektodawcy do funkcji dziatki. Z jednej strony zapisano, 2e dziatka jest

przeznaczona dla zaspokajania potrzeb wypoczynkowych, z wykluczeniem zamieszkiwania i

prowadzenia dzialalnoSci gospodarczejl, z drugiej strony nie wyklucza siq mo2liwo$ci zmiany

przeznaczenia dzialki za zgodq pozostailych wtaScicieli dziatek (a co z dzier2awcami?). stad prosta

droga do budowy slums6w, przeksztatcania ogrodu w warsztaty itp. Nie dziwi zatem stwierdzenie

posla Dery w swarzedzu w dniu 19 wrze5nia br. na spotkaniu ze Srodowiskiem ludzi kierowanym

przez lreneusza larzqbka, kt6rzy ju2 pokazali brak szacunku dla prawa budowlanego' skierowanym

wprost do lidera tej grupy, ,,2e przeciei nikt Pdnu nie zabronl przebywai no dzidlce"' Pan Jarzabek

ju2 ,,przebywa" z rodzinq od dfu2szego czasu... Taki wigc spos6b na polskie ogrodnictwo ma prawnik

ponod szanujqcy prawo - posel Dera i klttb SP'

Z projektu zieje nienawi66 projektodawry do Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w' Proponuje on bowiem

likwidacjq pZD, wprowadzenie likwidatora, kt6ry bedzie 2yt na koszt dziaikowc6w oraz przekazania

majqtku pZD na rzecz Skarbu paristwa. Nie boimy siq o majqtek naszego okregu, bo go w praktyce nie

posiadamy, ale ubolewamy, ie chce sig wywlaszczyi Zwiqzek z majatku wypracowanego przez

dziafkowc6w i naleiqcego do dziaikowc6w i przekaza( go do kasy pafstwowej, skEd w obecnei


