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Dzi ałkowcy \ĄĄrt aczą ą dzta
Praca nad działkową ustawą wre, Ale armia miłośników grządek i rabatek nie osłabia ofensywy,\Ą
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rł-T rwa wielkie odliczanie.
I Zr stycznia 2014 prze-
-t* staną obowiązywać

przepisy regulujące funkcjo-
nowanie ogródków. TĘibunał
Konstynrcyjny już w połowie
minionego roku uznałza nie-
zgo dne z kons tytllcją 24 prze -
pisy. Ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych. Iej
zapisy stracą moc włŃnie 21
§tycznia. Uzasadniając wy-
rok, Trybunał podkeślił, że
nie uznał za sprzecznązkon-
stytucją samej idei ogrodnic-
twa działkowego, ale po-
trzebna jest ochrona praw
poszczególnych działkowców
i ich ogródków..,

Ustawa rodzi się w wielkich
bólach, w blasku fl'eszy i
ulicznlich manifestacji.
Działkowry obawiają się, że
poród nie nastąpi w terminie.
Tym bardziej, że poliĘków,
którzy chcą być chrzestrryrrri,
mamy thrm. Sejmowa pod-
komisja płodząca nowy pa-
kiet przepisów wróciła do
punktu wyjścia, czyli prac
nad czterema projektami -

obywatelskim, autorstwa PO,
PSL i Solidarnej Polski. Tak
pod koniec sierpnia zdecydo-
wĄ pciłączone komisje in-
frastruktury i samorządu te-
rytorialnego. Było to spowo-
dowane licznymi uwagami
zarówno strony obywatel-
skiej, jak i resortów do prze-
pisów przyjętych w trakcie
prac podkornisji. Podczas ko-
lejnej juz odsłony komisje
opuścili z przytllpem przed,-
stawiciele Polskiego Zńąrku
Działkowców którym towa-
rzyszyli posłowie opozycji.
PadĘ słowa o farsie.

- \ĄĘszliśmy na znak prote-
stu, poniewż nie byĘ brane
pod uwagę nasze poprawki -
przekonuje Piotr Wilms, szef
gorzowskich działkowców. -
Tak naprawdę zajmowano się

j edynie uwagami wygod4rmi
dla PO. Po uwzględnieniu po-
prawek wróciliśmy do stołu
obrad. Marn nadzieję, że
ustawa powstanie na czas,
ale i tak na l0 pździemika
planujemy akcję protestacyj-
ną. Cóż, pańskie oko konia
tuczy.

A jeśli nowej ustawyńe bę-
dńe? PZD snuje mrocznąwi-
zję świata nie tylko bez samej
organizacji, a]e i bez działek.
Tereny wrócą do samorzą-
dów lub skarbu państwa, a
tam już czyhają na nie dewe-
loper zy, ktfirzy w tym miej scu
postawią markeĘ i osiedla
mieszkaniowe. To byłoby
zwieńczenie wysilków polity-
ków którzy Merdzą, że za-
równo działki, jak organża-
cja działkowców to relikt mi-
nionej epoki.

- W rzecął,vistości byłoby
16 21galizowaniem pląnów PO
- zauwńa Marian Pasinski,
szef zielonogórskich dział-
kowców. - Walcąrmy. Bardzo
bpn chciał, abyśmy zdążyli,
gdyż nadobrą ustawę czekają
wszyscy działkowcy, Projekt
prĄęty w cześniej przez pod-
komisję głosami posłów PO
nie spełrriał naszych nadziei.
Czy zdąiĘ Zobacąłny, co się
stanie na wspólnym posie-
dzeniukomisji.

Dzialkowcy wiedzą, czego
chcą. I czego nie chcą- Na
przykład wprowadzenia po-
dziahr na tych , którzy gospo-
darują na zas adzie wieczyste-
go użytkowania i Ęch o in-
nym statusie. Męczy ich także
zapis o,,udziale w użytkowa-
niu wieczystym". Co to zna-
czy i co na to samorządowcy?
Wreszcie co oznaczają zapisy
o wolnym obrocie działkarni
w rąmach ogrodu i o obo-

oświadczeniu o
prąmależrości do działkowej
orgńizacji?

§rmczasem w rozrnowie z
nami Itystyna Sibńska z PO,
szefowa podkomisji zajmują-
cej się nową u§tawa, podkre-
śla, że ma nadzieję, że przepi-
sy będą gotowe na czas.

A tak na marginesie. Ze-
mia, którą dysponują dziś
działkowcy, warta jest se&i
miliardów złotych. Komurrali-
zacja ponłoliłaby załatać
dziury w budżecie wielu sa-
morządów - prizez dzierżav,ry
lub sprzedaż łakomych ka-
skóq głównie w centrach
mia§t, PZD twierdzi, że PO nie

ograrricza się do realizacji wy-
roku TĘfounafu, ale w$orzy-
stuje wyrok jako pretekst do
radykalnej zmiany kosztem
ogrodów i praw działkowców.
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Który projekt ustawy
uważasz za najlepszy?

Bogdan Kaszyńsld z Roddnnego Opodu Ddalbruegp Prznvodnik
w fielonej 6óze martwi się o prrpzłoffswoJej dzialli.
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Proiekt Platformy Obl,r,vatelskiej Proiekt Solidarnei Folski Proiekt obyu;
Zaklada likwidację Polskie-

zo Zvńapku Działkowców i
bezterminowe umowy na
prowadzenie ogrodów.

Projekt ten uchodzi za
połączenie obywatelskiego z

ności wszysry uĄrtkownicy. Komitet
100 proc. pieniędzy, które watelskiej
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