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Prezydium Okrggowega Zarzqdu Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w we Wroclawiu z clnia
17 grudnia 20L2 r. w sprawie propozycji do projektu ustawy o ogrodach dzialkowych
autorstwa Platforrny O bywatelskiej.

Prezydium Okrqgowego Zarz4du Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w we Wroclawiu po
zapoznaniu siQ z propozycjami do projektu nowej ustawy o ogrodach dziaikow,vch
przygotowanymi przez zesp6i posl6w Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem posla
Stanislawa Huskowskiego stwierdza, 2e propozycje te zmiemEq db zrujnowania rodzinnych
ogrod6w dzialkowych a nastqpnie do ich caikowitej likwidacji.

Na taki cel wskazuje pr6ba nacjonalizacji i komunalizacji infrastruktury ogrod6w
dzialkowych, to jest tych wszystkich urz4dzei, kt6re z ogromnym wysitkiem budowaliSmy i
budujemy za wlasne pieni4dze, bez jakiegokolwiek wsparcia ze strony wladz paristwowych
czy wladz Wroclawia. Na taki cel wskazuje r6wnie2 proponowana likwidacji polskilgo
Zwiryku Dzialkowc6w, naszej samorz4dnej i niezaleznej organizacji, kt6ra przez ponad 30 iat
wniosia ogromny wkiad w rozw6j rodzinnych ogroddw dzialkowych. PropozyCjE przejEcia
przez Panstwo maj4tku naszego Zwiqzku odbieramy jako jawny, wrogi- at<r- n;ciym
nieuzasadnionej, bezprawnej i niezgodnej z KonstytucjERzec4pospolitej rotJiriei agresji. Za
niedopuszczalnE uznajemy propozycjp zniesienia ochrony prawnej rodzinnych ogtLOO*
dzialkowych w wyniku wygaszenia ufrtkowania wieczystego oraz prawa uzytkowania
grunt6w ROD przez PZD oraz zaproponowanie formy prowadzenia ogrodu dzialkowego na
podstawie umowy dzierhawy .

Umowa dzietlawy jak wskazuje proponowane zapisy moie byd w kazdym czasie
wypowiedziana, je2eli bqdzie taka wola wladz Gminy wynikaj4ca z ustaleri miejscowego
planu zagospodarowani a przestrzennego.

W sytuacji okrggu wroclawskiego a w szczegdlno$ci ogrod6w polozonych we
Wroclawiu Poslowie Platformy Obywatelskiej dryq do wygaszenia prawa wieczystego
uzytkowania 1700 ha grunt6w ogrod6w. W przypadku ogrodow wrociawskich likwidacji
moze byi poddany kuzdy ogr6d, gdyz w studium i w planach zagospodarowania wszystkie
ogrody przeznaczone s4 na inne cele, m\rlaszcza komercyjne.

Rujnowaniu i likwidacji rodzinnych ogrod6w dzialkowych po upanstwowieniu i
komunalizacji infrastruklury maj4 sprzyja6 liczne restrykcyjne obci4zenia irnansowe rodzin
dziaikowc6w w postaci oplaty za uzytkowanq dzialkq w oparciu o cenQ rynkow4 grunt6w,
oplaty za u21'tkowanie czqSci wsp6lnej, oplaty za korzystanie z medi6w a ponadto
obowi4zkowe oplaty na inwestycje i remonty, splatq kredytu, ponoszenie zwiqkizonych
wydatkdw na utrzymanie porz4dku i czystoSci na terenie ogrodu, obci4penia podatkiern od
nieruchomodci czESci wsp61nej, wplaty na tzw. fundusz ogrodowy oraz oplatg na pokrycie
koszt6w prowadzenia ogrodu.

Wedlug posl6w Platfomry Obywatelskiej ogr6d dziaikowy moze byi prowadzony
przeztymczasowe stowarzyszenie, gminq a nawet przez jednostkg zewnqtrzn4. Rujnowaniu i
dekapitalizacji inl}astruktury ogrodowej sprzyjai bqdEutrudnienia w realizacji inwestycji na
terenie ogrodu, bowiem na kazdq inwestycjE czy remont muszq wyrazil zgodq wladze Gminy.

Z propozycji do projektu ustawy zespolu posi6w Platfonny Obywatelskiei viTnika
calkowite ubezwlasnowolnienie dzialkowca, pelne podporzqdkowanie wiadzom Gminy oraz
zapou'iedziane dodatkowe restrykcje rv postaci obora,iqzkowego zmniejszenia powicrzcluri
altan do 2A mt. Za budz4ce zdziwienie i swoiste kuriozum moze stanowii zapis
wprowadzaj4cy obowiqpek ponoszenia przez stowarzyszenie ogrodowe koszt6w rekultywacji
grunt6w w przypadku likwidacji ogrodu.



Propozycje zespolu poslorv Platlbrrny Obywatelskiej odbieramy jako

bezprecedensowe lamanie praw dzialkowc6w, obywateli Pafistwa Polskiego, zapisanych w
Konstytucji RP. Wskazac nale|y, 2e propozycje te nie tylkq odbiegaj4 i to zasadniczo od
Wyroku Trybunaiu Konstytucyjnego z dnia I llipca 7012 r. ald stoj4w rcz4eej sprzecznoSci z
jego tre$ci4.

Propozycje zespolu posl6w Platfonny Obywatelskiej nrszczqce ponad i15-letni
dorobek ogrodow dzialkowych, niszcz4ce spolecznq organizacjq Poiski Zwiq"zek
Dziaikowc6w - a zwlaszcza jej sarnorz4dno66 i niezale2no6c sq zaprzeczeniem ideaiow
solidamo$ci ludzkiej akt)'wnoSci spolecznej, wolno$ci obywatelskiej i rodzirLnoSci,

Szczeg6inie propozycje te brzmi4 zlowrogo i calkowicie sprzecznie z zyczeniami
skladanymi z okazji Swiqt Bozego Narodzenia 2012 roku przez Premiera Rzqdu RP i
Przewodnicz4cego Platformy Obywateiskiej Pana Donalda Tuska.

Skiadaj4c na ekranie telewizyjnym i:yczenia polskim rodzinom, sklada je r6wniez
rodzinom dzialkowcdw fym najskromniejszym. Pan Premier musi miei jednak 6wiadomoi6,
ze miliony polskich rodzin dzialkowc6w tych Lyczeh nie bqdq przyjmowai bo brzmi4 one w
ko ntek3cie propozycj i P latformy Obywatel ski q aL nazbyt falszywie.

OkrEgowy Zaru4d Polskiego Zrt4zku Dzialkowc6w we Wroclawiu w calo$ci odrzuca
propozycje zespolu posl6w Platfbnny Obywatelskiej oraz zwraca siq ponownie do posl6w PO
o zaprzestanie wlasnych prac nad ustaw4 a o zdecydowane poparcie dla projektu

obywatelskiego ustawy o ROD, kt6ry bgdzie sluzyC Polsce i polskim rodzinom i jako jedyny
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l. Pan Bronislaw Komorowski
Preqydent RP

2. Pan Donald Tusk
Prem ie r  Rzad r r  RP
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3. Przewodniczqcy Klubu Parlamentamego
Platformy Obywatelskiej

4. Pani Ewa Kopacz
Marszalek Sejmu RP

5. Pan Bogdan Borusewicz
Marszatek Senatu RP

6. Klub ParlamentarnY SLD
7. Klub ParlamentarnY PSL
L Klub Parlamentamy ,,Ruch Paiikota"
9. KlLrb Parlarrrentarny ,,Solidarna Polska"
10. Klub Parlamentarny Prawo i SprawiedliwoSi
I L Poslowie Platformy Ob1'rvatelskiej okrqgr-r wroclawskiego:

a) Ewa Wolak
b) Jaroslaw CharlamPowicz
c) Michal Jaros
d) Maciej Zielir iski
e) Stanislaw Huskowski

f) Slarvomir Piechota

C) Bogdan Zdrojewski
h) Rornan Kaczor
i) Marek l-apiriski


