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STANOWISKO 
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Legnicy 

z dnia 12 września 2013 r, 
w sprawie uwłaszczenia działkowców 
„Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane" 

Tak należy odnieść się do zmian wprowadzonych do projektu obywatelskiego przez 
większość posłów podkomisji. 

To tendencyjne działania członków podkomisji PO i SP. o czym świadczą głosowania 
nad zmianami oraz że tylko większość członków komisji jest na tak a mniejszość ignorowana. 
Naszym zdaniem wprowadzony zapis przez PO do obywatelskiego projektu ustawy o r.o.d. w 
sprawie uwłaszczenia o brzmieniu "Jeżeli nieruchomość, na której zlokalizowana jest działka, 
stanowi własność stowarzyszenia albo została mu oddana w użytkowanie wieczyste na 
pisemny wniosek działkowca, stowarzyszenie ogrodowe w terminie 6 miesięcy od daty 
otrzymania wniosków ustanawia nieodpłatnie na jego rzecz odpowiednio prawo własności 
albo użytkowania wieczystego działki wraz z udziałem w częściach wspólnych ROD, na 
którym położona jest działka" jest wprowadzone celowo i zamierzone. 

Cytując wypowiedź dr hab. Pana Wojciecha Orłowskiego konstytucjonalisty podczas 
posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej, który wręcz oświadczył, "że jest to przepis 
niekonstytucyjny i rodzi to poważne zagrożenie i przez niego nowa ustawa zamiast przynieść 
bezpieczeństwo i spokój ogrodom, stanie się polem walki oraz powodem zaskarżenia do 
Trybunału Konstytucyjnego", nasuwają się następujące spostrzeżenia: 
- posłowie PO i Solidarnej Polski trwają przy swoim tak, by 21 stycznia 2014 r. przeszedł do 

historii, działkowcy zostaną wykluczeni i wywłaszczeni, bo brak będzie aktu prawnego 
regulującego zasady funkcjonowania, tworzenia oraz zarządzanie ogrodami, a przede 
wszystkim utracą prawa do zrzeszania się. Są to bardzo poważne zagrożenia i wręcz nie do 
zaakceptowania. 

Czy tak ma wyglądać troska i zapewnienie działkowcom poczucie bezpieczeństwa? Jak 
zwykle jest to deklaracja bez pokrycia. 
Przecież Premier publicznie opowiedział się za działkowcami i ogrodami. 

Nie będzie przesadą twierdzenie, że Premier kolejny raz zawodzi obywateli - w tym 
przypadku działkowców, grając na zwłokę, nie reaguje na polityczne działania członków 
swojej partii. 

Nie można przyjąć do wiadomości, że posłowie PO nie zdają sobie sprawy, 
że zaproponowana forma uwłaszczenia prowadzi do unicestwienia ruchu ogrodnictwa 
działkowego a działkowców skłóci i doprowadzi do konfliktów, bo nastąpi podział na 
konsumujących prawo i pozbawionych tych praw. 
Na takie rozwiązania czekają deweloperzy i niektóre samorządy, bo w budżetach brak 
środków finansowych. 

Należy podkreślić, że nie tylko członkowie Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, 
eksperci z dziedziny prawa, przedstawiciele instytucji państwowych nie pomijając 
działkowców oraz organy statutowe Związku mówią jednym głosem, że proponowane 
uwłaszczenie to wygaszenie około 40 % działkowcom w Polsce dalszego członkostwa w 
organizacji i korzystanie z działek zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Te argumenty również nie były brane pod uwagę przez większość członków 
nadzwyczajnej podkomisji - przeciwników Polskiego Związku Działkowców i to należy 
wyraźnie podkreślić. 
Świadczy o tym między innymi przebieg obrad i brak merytorycznej dyskusji w tak istotnej 
sprawie. 
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Nasze Stanowisko jest jednym z tysięcy podjętych i wystosowanych do rządzących, w 

którym stanowczo mówimy nie liberalizacji i zmiany istotnych przepisów w obywatelskim 
projekcie, nie pod takimi zapisami w projekcie składaliśmy podpisy, nie godzimy się na 
prowadzone gry polityczne i manipulowanie działkowcami. 

Oczekujemy mądrego, spójnego i zgodnego z Konstytucją RP nowego aktu - ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych, który będzie służył obecnym i przyszłym działkowcom. 

W związku z powyższym, w całej rozciągłości popieramy Oświadczenie Prezydium 
Krajowej Rady z dnia 31 lipca br. w sprawę uwłaszczenia, w którym jest wyraźnie określone, 
że: 
- PZD nie jest przeciwko uwłaszczeniu działkowców 
- PZD jest za uwłaszczeniem wszystkich działkowców, bo nie ma równych i równiejszych 

wśród członków PZD. 
Należy również odnieść się do treści Oświadczenia członków Komitetu Inicjatywy 

Obywatelskiej, w którym bardzo szczegółowo są przedstawione wraz z uzasadnieniem 
zagrożenia natury formalno-prawnej stwierdzając, że "pomysłodawcy" wprowadzając 
uporczywie zmiany iiczą, że nie zostanie ustawa uchwalona w terminie wyznaczonym przez 
Trybunał. 

Nasuwa się wniosek kolejny, że terminy prac podkomisji zostały zaplanowane celowo a 
debata nad projektem obywatelskim - wiodącym jest "zdumiewająca". Jest takie przysłowie, że 
" Mówi Dziad do obrazu a obraz ani razu". Działkowcy, sympatycy organizacji piszą, listonosz 
korespondencje roznosi a działkowcy kolejny raz są oszukani i lekceważeni. 

Mamy nadzieję i głęboko wierzymy, że do "łask" wróci projekt obywatelski podczas 
obrad Sejmu. Czas płynie nieubłaganie ale jest jeszcze szansa j możliwość naprawienia 
popełnionych błędów i przyznanie się do nich. 
Kompromis plus wiedza prowadzą do sukcesu, na który czeka społeczność działkowa. 

Te słowa kierujemy przede wszystkim do Marszałek Sejmu Pani Ewy Kopacz i 
Premiera Pana Donalda Tuska z uwagi, że większość parlamentarna to posłowie Państwa 
ugrupowania politycznego. 
Od niepamiętnych lat we wrześniu organizowane są Dni Działkowca. 
W roku bieżącym odbywają się one pod hasłem " Razem obronimy to co stworzyliśmy". 

W związku z czym, Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Premierze - razem 
z działkowcami to również powinniście być Państwo i w to wierzymy. 

Stanowisko przekazujemy do: 
1. Marszałek Sejmu 
2. Marszałek Senatu 
3. Premiera RP 
4. Przewodniczących Klubów Parlamentarnych. 

Uczestnicy IX zebrania 
Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy 

Legnica, 12 września 2013 r. 


