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STANOWISKO 
Zarządu Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Wyzwolenie" w 

^Strzelinie z dnia 07 września 2013 r. w sprawie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
U - działkowych, przyjętego przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową. 

Zarząd Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Wyzwolenie" 
w Strzelinie stwierdza, że przyjęty przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową tekst projektu 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych znacznie odbiega od obywatelskiego projektu. 

Wprowadzenie przez Podkomisję ponad 30 poprawek do projektu obywatelskiego, w 
tym w kwestiach zasadniczych dla działkowców takich jak propozycja „uwłaszczenia", czy 
członkostwo w stowarzyszeniu oraz zasady wyboru stowarzyszenia i terminy zwoływania 
zebrań, powoduje, że przyjęty przez Podkomisję projekt ustawy nie jest tożsamy z 
projektem obywatelskim. Nie może zatem uzyskać naszej akceptacji. 

Zarząd pragnie przypomnieć, że idea uwłaszczenia działkowców była przedmiotem obrad 
i decyzji Sejmu RP w roku 2009., Sejm odrzucił w tej sprawie projekt ustawy przedłożony 
przez posłów „Prawa i Sprawiedliwości '. 

Nie możemy zaakceptować zmienionych zapisów dotyczących przeniesienia praw i 
obowiązków wynikających z prawa do działki. Organa stowarzyszenia nie będą mieć żadnego 
wpływu na zmianę użytkownika działki, co doprowadzi do niekontrolowanego obrotu 
działkami. Obrót działkami bez zgody i wiedzy stowarzyszenia może mieć charakter 
korupcyjny. 

Zmienione przepisy przez Podkomisję uniemożliwiają wybór nowych organów 
stowarzyszenia, czy uchwalenie statutu. Stawiają pod znakiem zapytania realność wykonania 
takich postanowień. Wymóg zwołania zebrania generuje zbyt wysokie koszty i trudności 
organizacyjne. 

Zarząd uważa, że wprowadzony wymóg składania w ciągu 5 miesięcy pisemnych 
oświadczeń przez dotychczasowych członków PZD o pozostaniu w tym stowarzyszeniu 
stanowi naruszenia praw i swobód obywatelskich, gdyż członek Związku już składał 
deklarację członkowską, a projekt ustawy przyjęty przez Podkomisję nie stawia warunków i 
wymogu przynależności do stowarzyszenia ogrodowego. 

Przedstawiając wyżej wymienione zastrzeżenia do projektu przyjętego przez Podkomisję 
Sejmową Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wyzwolenie" w Strzelinie zwraca się do 
posłów na Sejm RP a zwłaszcza do posłów Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu 
Terytorialnego o zweryfikowanie zaproponowanych przepisów po kątem ich zgodności z 
Konstytucją RP, rzeczywistymi potrzebami i możliwościami działkowców. 
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