STANOWTSKO
PrezydiumOkrggowegaZarzqduPolskiegoZwiqzku Dzialkowc6wwe Wroclawiu
z clnia
17 grudnia 20L2 r. w sprawie propozycji do projektu ustawy o ogrodachdzialkowych
autorstwaPlatforrnyO bywatelskiej.
PrezydiumOkrqgowegoZarz4duPolskiegoZwiqzkuDzialkowc6wwe Wroclawiupo
zapoznaniu siQ z propozycjami do projektu nowej ustawy o ogrodach dziaikow,vch
przygotowanymi przez zesp6i posl6w Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem posla
StanislawaHuskowskiegostwierdza,2e propozycjete zmiemEqdb zrujnowaniarodzinnych
ogrod6wdzialkowycha nastqpniedo ich caikowitejlikwidacji.
Na taki cel wskazuje pr6ba nacjonalizacji i komunalizacji infrastruktury ogrod6w
dzialkowych,to jest tych wszystkichurz4dzei,kt6re z ogromnymwysitkiem budowaliSmy
i
budujemy za wlasne pieni4dze,bez jakiegokolwiek wsparcia ze strony wladz paristwowych
czy wladz Wroclawia. Na taki cel wskazujer6wnie2 proponowanalikwidacji polskilgo
Zwiryku Dzialkowc6w, naszejsamorz4dneji niezaleznejorganizacji,kt6ra przezponad30 iat
wniosia ogromny wkiad w rozw6j rodzinnychogroddw dzialkowych.PropozyCjE
przejEcia
przez Panstwo maj4tku naszego Zwiqzku odbieramy jako jawny, wrogi- at<r-n;ciym
nieuzasadnionej,
bezprawneji niezgodnejz KonstytucjERzec4pospolitej
rotJiriei agresji.Za
niedopuszczalnE
uznajemy propozycjp zniesieniaochrony prawnej rodzinnych ogtLOO*
dzialkowych w wyniku wygaszenia ufrtkowania wieczystego oraz prawa uzytkowania
grunt6w ROD przez PZD oraz zaproponowanieformy prowadzeniaogrodu dzialkowegona
podstawieumowy dzierhawy.
Umowa dzietlawy jak wskazuje proponowanezapisy moie byd w kazdym czasie
wypowiedziana,je2eli bqdzie taka wola wladz Gminy wynikaj4ca z ustaleri miejscowego
planuzagospodarowani
a przestrzennego.
W sytuacji okrggu wroclawskiego a w szczegdlno$ciogrod6w polozonych we
Wroclawiu Poslowie Platformy Obywatelskiej dryq do wygaszenia prawa wieczystego
uzytkowania 1700 ha grunt6w ogrod6w. W przypadkuogrodow wrociawskich likwidacji
moze byi poddany kuzdy ogr6d, gdyz w studium i w planach zagospodarowaniawszystkie
ogrody przeznaczones4 na inne cele,m\rlaszczakomercyjne.
Rujnowaniu i likwidacji rodzinnych ogrod6w dzialkowych po upanstwowieniu i
komunalizacjiinfrastruklurymaj4 sprzyja6liczne restrykcyjneobci4zeniairnansowerodzin
dziaikowc6w w postaci oplaty za uzytkowanqdzialkq w oparciu o cenQ
rynkow4 grunt6w,
oplaty za u21'tkowanieczqSci wsp6lnej, oplaty za korzystanie z medi6w a ponadto
obowi4zkoweoplaty na inwestycje i remonty, splatq kredytu, ponoszeniezwiqkizonych
wydatkdw na utrzymanieporz4dkui czystoScina terenieogrodu, obci4peniapodatkiernod
nieruchomodciczESciwsp61nej,wplaty na tzw. funduszogrodowy oraz oplatg na pokrycie
koszt6wprowadzeniaogrodu.
Wedlug posl6w Platfomry Obywatelskiejogr6d dziaikowy moze byi prowadzony
przeztymczasowestowarzyszenie,
gminq a nawetprzezjednostkgzewnqtrzn4.Rujnowaniui
dekapitalizacjiinl}astrukturyogrodowejsprzyjai bqdEutrudnieniaw realizacjiinwestycjina
terenieogrodu,bowiemna kazdqinwestycjEczy remontmuszqwyrazil zgodqwladzeGminy.
Z propozycji do projektu ustawy zespoluposi6w Platfonny ObywatelskieiviTnika
calkowite ubezwlasnowolnienie
dzialkowca,pelnepodporzqdkowanie
wiadzom Gminy oraz
zapou'iedzianedodatkowerestrykcjerv postaci obora,iqzkowego
zmniejszeniapowicrzcluri
altan do 2A mt. Za budz4ce zdziwienie i swoiste kuriozum moze stanowii zapis
wprowadzaj4cyobowiqpekponoszeniaprzez stowarzyszenieogrodowe koszt6w rekultywacji
grunt6w w przypadkulikwidacji ogrodu.

Propozycje zespolu poslorv Platlbrrny Obywatelskiej odbieramy jako
lamaniepraw dzialkowc6w,obywateli PafistwaPolskiego,zapisanychw
bezprecedensowe
Konstytucji RP. Wskazacnale|y, 2e propozycjete nie tylkq odbiegaj4i to zasadniczood
z
Wyroku TrybunaiuKonstytucyjnegoz dnia I llipca 7012r. ald stoj4w rcz4eejsprzecznoSci
jego tre$ci4.
Propozycje zespolu posl6w Platfonny Obywatelskiej nrszczqceponad i15-letni
Poiski Zwiq"zek
dorobek ogrodow dzialkowych, niszcz4ce spolecznq organizacjq
i niezale2no6csq zaprzeczeniemideaiow
Dziaikowc6w a zwlaszczajej sarnorz4dno66
wolno$ciobywatelskieji rodzirLnoSci,
solidamo$ciludzkiejakt)'wnoScispolecznej,
Szczeg6iniepropozycjete brzmi4 zlowrogo i calkowicie sprzeczniez zyczeniami
skladanymiz okazji Swiqt Bozego Narodzenia2012 roku przez PremieraRzqdu RP i
PlatformyObywateiskiejPanaDonaldaTuska.
Przewodnicz4cego
Skiadaj4cna ekranie telewizyjnymi:yczeniapolskim rodzinom, skladaje r6wniez
Pan Premiermusi miei jednak 6wiadomoi6,
rodzinomdzialkowcdwfym najskromniejszym.
ze miliony polskichrodzin dzialkowc6wtych Lyczehnie bqdqprzyjmowai bo brzmi4one w
kontek3ciepropozycji Platformy Obywatelskiq aL nazbytfalszywie.
OkrEgowyZaru4dPolskiegoZrt4zku Dzialkowc6wwe Wroclawiuw calo$ciodrzuca
propozycjezespoluposl6wPlatfbnnyObywatelskiejorazzwracasiq ponowniedo posl6wPO
o zaprzestanie wlasnych prac nad ustaw4 a o zdecydowane poparcie dla projektu
obywatelskiegoustawyo ROD, kt6ry bgdziesluzyCPolscei polskim rodzinomi jako jedyny
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