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Dzialkowcy Rodzinnych Ogroddw Dzialkowych
Polskiego Zwi1zku Dzialkowcow
Maiopolska Krak6w, dnia 20.05.2013 r.

APEI-
malopolskich dzialkowcdw zlotonych na rgce Fosla PO Fana lreneusza R^asia w sprawie

pro.iekt6w ustaw o ogrodach dzialkorvych.

Szanowny Panie Po51e,
Dziaikowcy Rodzinnych Ogrod6w Dziatkowych wojewodztwa malopolskiego,

zwracaj4 sig z proSb4 rzetelnej oceny proponowanych projektolv ustaw o ogrodach
dzialkowych w Poisce (druki sejmowe nr 1204, i 148,1170,124A).
Prosimy, aby podczas debatowania, projekt obywatelski, pod kt6rym podpisalo siE prawie
milion obywateli byl projektem wiodqcym. To dzialkowcy stworzyli obywatelski projekt
ustawl', znaj4c najlepiej swoje Src,dowisko. Projekt obyrvatelski uwzglqdnia wyrok Trybunalu
Konstl'tucyjnego, jak rownie2 broni praw nabytych dziaikowc6w, nadanych tm przez
najwyzsze organa w panstw,ie. Te prawa, gwarantuj4 dzialkowcorn realizowanie ceiow
tzadan dla jakich ogrody dziaikowe powstaly. Natomiast poselski projekt ustawy Platformy
Obywatelskiej, znosi wiele przepisow dotychczas stosorvanych a nie zakwestionowanych
przez T rybunal Konstytuc yj ny.

Projekt obylvatelski dajle mo2liwo$d istnienia og6ireopolskiego stowarzyszenia
ogrodowego, zapervniaj4cego dzialkolvcorn stabilno6d i bezpieczeristwo oraz lad
i porz4dek organizacyjny, to g"varancja obrony ich pralvu to dobrorvolno5d zrzeszania
siq, to wreszcie gwarancja zachc,lvania pralv maj4tkolvych i odszkodorvarvczych.

Projekt PO nakazuje likwidacjq PZD, nacjonalizacjg i komunalizacjE majqtku
\vypracowanego przez samych d:zialkowc6w, tworzenie malych stowarzyszeri ogrodowych,
kt6re nie udzwign4 trudu organizercyjnego a stanq siE administratorem * po$rednikiem miqdzy
ogrodem a rvtaScicielem gruntu.

Projekt obywatelski przenosi pralya uiytkoivania grunt6w na stowarzyszenie
ogrodow'e co stanorvi ci4gloS6 bez potrzeby zalvierania odrgbnycle um6w - zakiada,
2e istniej4ce ogrody zachorva.jq prawo do gruntdrv.

Projekt FO proponuje ogrodom zawrzec nowq umowg o uzytkowanie gruntu
z wlaScicieletn, bez gwarancji jr:j zaivarci4 nie gwarantuje Zadnej innej formy praw do
gruntorv.

Projekt otrywatelski gwarantuje samorz4dno$d i samostanowienie lv ogrodach na
podstarvie przepisdw prawa, takie bezterminorve uiytkowanie grunt6w gwarantuljqce
rozrv6j ogrod6w, stwarzaj4ce poczr!cis pewnego jutra.

Projekt PC) proponuje podporz4dkowanie ogrod6w ivladciclelowi gruntu
decyduj4cemu o inwestycjach i gospodarowaniu $rodkami wlasnymi dzialko'"vc6w.
Nie zapewnia rozstrzygnigi spornych w powszechnych s4dach.

Projekt obylvatelski utrzymuje clotychczasowe zrvolnienia podatkowe, czynszo$'e
itp. Zrvolnienia te nie obci4iajq finansowo grup spolecznie niezamodnych. Dzialkowiec
bgdzie mial prawo decydowad o lvysokoSci partycypacji w kosztach utrzyneania ogrodu,
co bgdzie ustalane juk dotychczas wigkszofci4 glos6w na rvalnych zebraniach.
Infrastruktura ogrodolva, budynki i inne urzqdzenia bqdq wlasno$ciq storvarzyszeniau
a naniesienia na dzialce stanoryid bgd4 wlasnodi eizialkorvca.

Projekt FO naklada oplatq rocznE za grunt liczonq piEciokrotnie jak podatek rolny



+ 20oA tej krvoty natzw. fundusz ogrodowy, kt6ry wg rvyliczei bgdzie clodatkowo obciq1al
dziaikowca $rednio roczn? kwot4 1AA,-zl, niezalehnie od tego pozostanE dotychczasowe
koszty utrzymania i prowadzenia ogrodu, inwestycje i remonty lnfiastruktury ogrodowej,
skiadki czlonkowskiej w stowarzyszeniu itp, Ponadto infrastruktura, domy dzialkowca,
budynki gospodarcze stan4 sig rvlasno6ciq wla$ciciela grr-rntu - najczgsciej gminy.
W mySl projektu PO naniesienia na gruncie stanowii bgdq wlasnoSi wtasiiiiela grunru,

Projekt obyn'atelski g-lvarantuje zachowanie nabyfych praly do grunt6w
dotychczas uiytkcwanych przez ogrody dzialkolve.

Projekt Po pomija powyzszy problem zaktadaj4c, Le po wygadnigciu praw do
grunt6w, ogrody bgd4 musialy zawrzee umowy z wlaScicielem o uzytkowanie gruntu, na
zasadach okre$lonych w projekcie.
Zadenprzepis projektu PO nie gwarantuje odrgbnej wlasnoSci altany i naniesieir, m6wi
o rekompensacie za ,,naklady", a to nie to samo co lvlasnosi uznana ustawowo.

Szanowny Panie Po5le,
jezeli istotnie chodzi Panu o dobro dziatkowc6w, to przepisy zar.varte w obywatelskim
projekcie ustawy s4 tymi, kt6re sprar,vdzily sig przez dziesigoiolecia i tymi, ktoie speiniaj4
wymogi wyroku Trybunalu Konstytucyjnego.

Projekt obywatelski dta dzialkowc6wl

Pragniemy zaznaczye,
ze ogrody dzialkowe to ptuca miast i gmin, miejsca czynnego wypoczynku i rekreacji to
tereny, kt6re nie generuj4 koszt6w gminom, to tak2e miejsca gdzie nasze dzieci i wnuki ucz4
sig poszanowania przyrody. Uratujcie Pahstwo ten nasz $wiat.

W imieniu dziatkowc6w z Malopolski
/podpisy/


