POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „RADOŚĆ” we Wrocławiu
L.dz. 023/19

Wrocław, dnia 13 marca 2019 r.

MARSZAŁEK SENATU RP
Pan Stanisław Karczewski
WARSZAWA

dot. uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 77 posiedzeniu w dniu 20 lutego 2019
roku ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk senacki nr 1092)
Szanowny Panie Marszałku.
Z wielkim zainteresowaniem odbieramy fakt procedowania zmian zawartych w powyższej
ustawie. Nakazem czasu jest bowiem potrzeba naprawienia historycznych krzywd, które kiedyś
dotknęły wielu ludzi. Nie kwestionujemy więc zasadności głównego celu przedmiotowej
nowelizacji, ani szeregu jej rozwiązań gdyż nowelizacja ta ma na celu naprawienie błędów z
przeszłości. Uważamy jednak, że powinno być to dokonane tak, aby nie skrzywdzono przy
okazji znacznie większej liczby niewinnych ludzi np. mieszkańców bloków spółdzielczych lub
działkowców z osiedli i z ogrodów, które powstały w przeszłości na wywłaszczonych
nieruchomościach. Ci ludzie nie mogą ponosić konsekwencji z tytułu przemian politycznych i
błędów z okresu PRL lub błędów wielu następnych rządów. Ich prawa też należy uwzględnić.
Dlatego też wnosimy do Pana Marszałka o spowodowanie, żeby podczas procedowania w/w
ustawy w Senacie RP uwzględnione zostały uwagi i propozycje Krajowego Zarządu Polskiego
Związku Działkowców:
- zawarte w opinii z dn. 27.02.2019 r. przesłanej Panu Marszałkowi przy piśmie z dnia
28.02.2019 r.
- a także w piśmie z dnia 7.03.2019 r. skierowanym do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
inicjatora projektu ustawy.
Jak wynika z treści Stanowiska Krajowej Rady PZD z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie
zagrożeń wynikających z uchwalonej w dniu 20 lutego nowelizacji ustawy o gospodarce
nieruchomościami, (będącego już niewątpliwie w posiadaniu Senatu RP oraz właściwych
komisji Senatu), przyjęte przez Sejm przepisy nowelizowanej ustawy stanowią poważne
zagrożenie nie tylko dla funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowców, ale przede
wszystkim dla majątku zgromadzonego przez lata przez działkowców i ich rodziny. Zdumiewa
więc fakt, że wcześniej w konsultacjach nad projektem ustawy pominięto nasze stowarzyszenie.
Wyrażamy nadzieję, że podczas procedowania tekstu ustawy w Senacie RP oraz w jego
komisjach problemowych udział przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców będzie
widoczny, a ich zdanie i opinie będą odpowiednio uwzględnione.

Jesteśmy reprezentantami społeczności Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Radość” we
Wrocławiu istniejącego już 72 lata, mającego 550 działek i zajmującego 20 ha. Nasz wspólny
majątek jest okazały i służy także mieszkańcom Wrocławia. Nasza ogrodowa społeczność
licząca prawie dwa tysiące mieszkańców miasta nie dopuszcza do siebie myśli, że kiedyś może
to wszystko utracić. W Ich imieniu apelujemy do Senatu RP o poczucie rozsądku, rozwagi i
mądrości politycznej w procesie procedowania zmian w treści omawianej ustawy.
Łączymy wyrazy szacunku i pozdrowienia. Z poważaniem:


Piotr Dobrzyński
– Prezes Zarządu ROD „Radość” we Wrocławiu;



Jerzy Karpiński
– Skarbnik Zarządu ROD „Radość” we Wrocławiu;

k/o:
- Krajowy Zarząd PZD w Warszawie
- OZ PZD we Wrocławiu

