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StanowiskowalnegozebranriaROD
,,Relaks,,w OstrowcuSw.z dn. 1g.04.2013r.
w sprawie projektu ustawy o og;rodach
dzialkowych autorsfwaPlatformy Obywatelskiej

wtaz z obywatelskim projektem ustawy
o RoD do Sejmu wplyngly takze
irme propozycje
rd^viEzafi w zakesie ogrodnictwa dzia'tkowego,
m.in. stworzone przezposl6w platformy
obywatelskiej
poci przewodnictwemS' Huskowskiego.
czujemy sig w obowiqtiurur*go*ui
na
ten projekt, gdyz nie
mpzemyprzejsi obojgtnieobok tak jaumej
pr6by mydlenia dzialkowco* o"ru.
M6wi sig nam bowiem,
ze l)latforma obywatelska stworzyla ptrzeprsy
gl6wnie z mysl4 o uzytkownikach
dziateki 2e partia
rzqtlz4cana pewno nie pozwol i zrobjc inl
krzywdy . Czy\by?
Po ptzeczytaniucalosci projekt' od razu
rzucai| sig w oczy dwie rzeczy: usilne
d4zeniedo
rozbicia organizacjiztzeszajqceidzialkowco
w i przeigciajej maj4tku,a tak2e wyra2na
probauwolnienia
teNcrtow
rodzinnychogrod6w dzialkowych,jednakze
pod pozorem,,oddani
a wladzy w ogrodachw rgce
dzi|lkowc6w"' Niestety dla Autor6w
irrojektu! dzialkowcy nie s4 lud2mi, kt6rymi mozna
dowolnie
potrafimy czytac,analizowac
mefrripulowai.
i wyci4gai wnioski.
Likwidacja PZD
oznacza(' bgdzie nie tylko rozbicie
srodowiska dzialkowc6w
i p'rzbawienie ich liczEcej sig reprezerntacji,
ale takke przede wszystkim wygasnigcie
wszystkich
dotr shg265owych
tJtul6w prawnych do grunt6w. Rozwiqzaniu
ulegn4 wszystkie stosunki uzytkowania
i u2r'tkowaniawieczystego,w kt6rych PZD
byl stron4.aznaczato koniecznoscpodpisywania
na nowo
unrllw o prowadzenieogrod6w' I choi
miatyby to byi umowy na czas nieoznaczoHy,
to wcale nie bgdzie
starrowicto gwarancji dlugotrwalegoistrrienia
ogrod6w. Drogg do uwalniania teren6w
od dziaikowc6w
otrvieraj?juz choiby regulacje dotycz4<>e
kworum niezbgdnegodra zawarciaumowy
z wlascicielem
grtrrrtlrprzezstowarzyszenie'Kaady
kto choi trochg orientujesig w realiachpanuj4cych
w ogrodachwie,
ze f'worumrzgdu50Yoczlonk6w ogrodujest
praktycznieniemozliwe do zebrania.
Ju2napocz4tkubgdzie
to tt711,'s7vi
brak mozliwosci podpisani' umowy, a
co za tym idzie - prowadzeniaogrodu.
Takich
prz\ kladowjest w projekciepO mn6stwo.
Rowniez przeslanki konieczne r1o wszczEcia
procedury likwidacyjnej nie mogq
napawac
dziiilkowc6woptymizmem' o ile bowiem
likwidacja na cel publiczny jest jak najbardziej
sluszna,o tyle
lilitr"idacjadlarealizaciicelu okreslonego
w miejscowymplanie rugorfoaurowania przesftzennego
moze
r'r'r'olywai znacznekontrowersje. wszyscy
wiemy, Le wladze zwlaszczaduZych
miast niepatrzq na
oQ.rrdyprzychylnymokiem, a co za tym
idzie - nie przewiduj4 ich istnienia w
strategii planistycznej
miasta.i tak na ptzyklad w czgsto przytitczanym
Wroclawiu, na 160 funkcjonui4cychROD
w planie
zag()spodarowania
znajdziemytylko jeden. Pozostale,znajduj4ce
sig choiby nu ,.r.nu ch przeznaczonych
po'l budownictwomieszkalne,bgd4
wigc mogly byi lawinowo likwidowane w
swietleprojektupo.
Likwidacja Polskiego zwi4zku D:zialkowc
ow wraz z nacjonalizacjqjego maj4tku,
kt6ry jest
prz'ccie2maj4tkiem gromadzonym na przestrzeni
lat przez wszystkich dzialkowc6w, wywoluje
nasze
o3t'rrplnsoburzenie'Malo tego, projekt
Po zakladanawet przejgciena wlasnos przezwlascicieli
c
gruntu
u'sz'v5ikisgo'co znajduje sig w ogrodzie.
wl4cznie ., t*iq.unymi zgruntem altanami
indywidualnych
cl'i:ilkowcowt'zastanawiamysig jak wybrani
w powszechnychwyborachprzedstawiciere
narodumogq
tl t',t'7yg
takieprzepisy!

Ptzykladyna lekcewazeniedzialkowc6wwyci4gnigtez
omawianegoprojektumo2naby mno2y6.
PorrlzsZ€przytoczoneptzeznas najlepiejswiadczqo iy-, jak po
planujenas wykorzystaii po prostu
osz-rrkai'sprzeciwiamysig takiemu traktowaniuponai milionowej
grupy spolecznejprzezpolityk6w
z partii nqdzqcej' wyru2amy takze glgbok4nadziejg,ze poslowie
innych ugrupowarirozumiej4jak
szkodliwyjest projekt stworzony przez Platformgobywatelsk4
i w glosowaniunad nim przycisn4
plz_r'cisk,,przeciw".
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