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STANOWISKO
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu
z dnia 05 listopada 2013r.
w sprawie prac nad ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych
Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD we Wrocławiu wyraża swoja dezaprobatę
na opieszałe rozstrzyganie spraw i problemów mających być treścią ustawy o ROD.
W pamięci mamy zapewnienia Pana Premiera, że wiodącym będzie projekt
obywatelski, którego kształt poparło swoim podpisem prawie milion działkowców.
Dzisiaj okazuje się, że posłowie Platformy Obywatelskiej do naszego obywatelskiego projektu ustawy zafundowali nam art. 30 zawierający przepisy o tzw.
„uwłaszczeniu działkowców". Jednak to „uwłaszczenie" odnosi się tylko do tych
działkowców, którzy mają działki na gruntach będących własnością stowarzyszenia
ogrodowego lub są w jego wieczystym użytkowaniu. Stąd wniosek, że z góry zakłada
się nierówność praw, a tych co będą mogli skorzystać z tych praw będzie niewielu. W
związku z tym rodzi się pytanie komu i dlaczego zależało na wprowadzeniu tego
zapisu. Tym bardziej, że Trybunał konstytucyjny w swoim Wyroku z dnia 11 lipca
2012r. nie stawiał wymogu uwłaszczenia działkowców a zwrócił uwagę na
konieczność wprowadzenia w nowej ustawie zapisów odnoszących się do możliwości
prowadzenia ogrodów działkowych przez odrębne stowarzyszenia. Okręgowa Komisja
Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu uważa, że obywatelski
projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych spełnia wszystkie wymogi
zawarte w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Uważamy również, że
wprowadzenie do projektu ustawy art. 30 powoduje, że nowa ustawa może w ogóle
nie zostać uchwalona z uwagi na jej niezgodność z Konstytucją RP. Jesteśmy
przekonani, że art. 30 powoduje, że projekt ustawy burzy uzgodnioną koncepcję
pozostałych zapisów projektu ustawy. Wymusza dokonanie zmian w znacznej części
projektu ustawy. Problem niekonstytucyjności kwestionowanego art. 30 jest również
podnoszony przez Związek Miast Polskich.
Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD we Wrocławiu znając opinię działkowców
całego okręgu, przypomina, że nikt z nas nie jest przeciwko uwłaszczeniu

działkowców. Jednak uważamy, że uwłaszczenie powinno obejmować wszystkich a
nie tylko tych co mają działki na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym PZD.
Stąd środowisko działkowców jednoznacznie odrzuca niesprawiedliwą i
szkodliwą społecznie koncepcję „uwłaszczenia". Niezależnie od tego dostrzega się
problemy, które mogą i na pewno wystąpią w obszarze zarządzania ogrodami w
kwestiach ich likwidacji oraz ochrony przed komercjalizacją.
Okręgowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców we
Wrocławiu zwraca się do Pana Premiera i całego Klubu Parlamentarnego Platformy
Obywatelskiej o rozważenie i poważne potraktowanie naszych uwag i spostrzeżeń.
Jednocześnie jesteśmy pełni obaw o termin przyjęcia naszej ustawy. Rygor czasowy
ustalony przez Trybunał Konstytucyjny jest ostateczny i zamyka się z dniem
21.01.2014r.

z wyrazami szacunku
i z nadzieją na pomyślne rozstrzygnięcie naszych problemów.
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