OSWIADCZENIE,
Prezydium Krajowej Rady PolskiegozwiqtzkuDzialkowc6w
z dnia 31 liPca2013r.
w sprawieuwlaszczeniadzialkowc6woraz wolnegoobrotu dzialkami
zaproponowanegoPrzezPosl6wPO
przedyskutowala
Krajowa Rada podczasposiedzeniaw dniu 24 lipca b'r'
do
wszystkie poprawki Plaitormy Obywatelskiej, ktore zostaly zgloszone
wytazrla w 3
obywatelskiegoprojektu ustawy o ROD' Sivoje pogl4dy
stanowiskachtj. w sprawie uwlaszczeniadzialkowc6w, niekontrolowanego
potwierdzania
obrotu dz\alkami oraz przepisow przejSciowychdotycz4cych
czlonkostwaw Zwrqzku.
jak rowniez
PrezydiumKrajowej Rady PZD opierajqcsiEna tych stanowiskach,
bior4c pod uwagq ,,uno*iska oZ PZb, zarzqdowRoD i listy dziatkowcow,
ze:
oSwiadcza,
dzialkowc6w.
l. PZD nie jest przecliwkouwlaszczeniu
wszystkichdzialkowc6w.
2. PZDjest za uwlasz:czeniem
3. PZDjest przeciwkowolnemu obrotowi dzialkami.
co do sarnejidei uwlaszQzenra
PrezydiumKR PZD nie ma zadnych zastrzeaen
w formie
dzialkowccw. Jednakze uznaje, 2e nie jest ono mozliwe
ptzez pc,slowPO. Przedewszystkimdlatego,2e uwlaszczenie
zaproponowanej
gruntow ROD'
dziatkowc6w nie jest ntozliwe w stosunku do wszystkich
b4d2 we
Obejmie tylko 63;/o gruntow, bEd4cychw uzytkowaniu wieczystym
mieli
wlasno$ciPZD. Praktyc:zniezadnych szansna uwtaszczen\enie bqd4
jest w
dzialkowcyz duzych nriast. W Warszawie,tylko 1 na 174 ROD
z
uzyfkowaniu wieczystyrn. Podobnie w Katowicach, gdzie dzialkowcy
bEdzieto
zaiedwie0,005% RoD bpdq mogli uwlaszczyi siq. W Krakowie
- 9%
dotyczylodziatkowcow z 2% ROD, w Lublinie 5% ROD, w N-odz\
-ROD,w poznaniu- 18%ROD, o w Szczecnie 19%ROD. S4takiemiastaiak
nie
ostrowiec Swiqtokrzyski, Tychy czy zabtze, gdz\e laden dzialkowiec
siq. Uwlaszczenienie obejmie zatem
bgdziemial mozliwosci uwlaszczenia
i
wszystkich dzialkowc6w, a r62nicowanie dzialkowc6w na lepszych
gorszychmo2ewywolai konflikfy spolecznei chaosw ogrodach.
tez marginalizowa; f-akt, iZ wlasnoSci uzytkowanie
Poslowie PO probuj4-Uy.
przekazywanedzialkowcomjest obarczonewad4
wieczyste , kt6re 11u
oh
prawernpierwokupu prz"-zgminq za 1 wartoScigruntu' W praktyceoznacza
to, i2 dzialkowcy zamrastzostacuwlaszczeni,mog4 zostacwywtaszczenrprzez
gminy. Trudno bowiem uwierzyi, 2e gminy maj4c w miejscowym planie

ogrodu nie bEd4chcialy
inne przeznaczen\e
przestrzennego
zagospodarowania
c z prawapierwokupu,by odsprzedacgrunt deweloperomlub innym
skorzysta
lnwestorom.

co jest niezwykleistotne,jak wskazuj4ekspercii konstytucjonaliSci
Ponadto,
do
jest niekonstytucyjny,
co mozedoprowadzic
przepisdotycz4cyuwlaszc;r-enia
i spokojogrodomstaniesiq
bezpieczenstwo
tego,ze ustawazamiastprzynieSc
'fo
do TrybunaluKonstytucyjnego. z kolei
polemwalki i powodemzaskarLema
wydiuzy caly proceslegislacyjny,a w konsekwencjimohedoprowadzicdo nie
z
ustawy.W6wczas2l stycznia2014r. dziatkowcyzostan4jedyme
uchwalenia
kolejnymi pustymi obietnicami,jakich rz4d PO zlo2yt juz dziesiqtkiw ci4gu
siedmiulat sprawowaniawladzy.Czy o to wla6nienam wszystkimchodzi?
Nic nie mowi siq r6wniez o optatach zwiqzanych z uwlaszczeniem
dzialkowcow, poczqwszyod kosztow wydzielenia geodezyjnegodzialki, po
dla notariuszai oplatachzwrqzanychz wpisem prawaw ksigdze
wynagrodzenie
wieczystej. Z jednej stron'yposlowie PO mamiq dzialkowc6w uwlaszczeniem,
ale z drugiejstronynie prc,ponuj4w ustawiezadnychzwolnien w tym zakresie.
jest rownieZmrlczenieposl6w PO w zakresiezwolnienia
Bardzozastanawiaj4ce
z oplatrocznychz tytulu uzytkowaniawieczystego.Zatem nie powinno nikogo
dziwic,jeSli okazesiq nagle,2edzialkowcybedamusieliptaciccoroczn4oplatq
w wysoko6ci3o/owartodcigruntu.
Nie do przyjqciajestrowniez wprowadzeniewolnego handlu dzialkamiw ROD.
ROD nad obrotemdzialkami miala na celu
kontrola z'.arzqdow
Dotychczasowa
wylqczn\e zapewnienie prawidlowego funkcjonowania ogrodu. Wraz z
ogranrczeniemwplywu stowarzyszeniaogrodowego na wybor nowego
dziatkowcadyktat w ogrodachprzejmie cena i mechanizmywolnego rynku.
Dzialki nie bEd4juz dla emeryt6w,rencist6w,mlodych mal2enstwz dz\ecmri
najbardziejpotrzebuj4cych,lecz stan4siq one dobrem luksusowylrt,masowo
skupowanymprzez najb,rgatszychi wykorzystywanym w roznych celach.
lokalnym,zwlaszczaw bardzo
Szybkoprzestaneone sluzyc spolecznosciom
atrakcyjnychturystycznie,miejscowoSciach,na Pomorzu i Mazurach. Bez
nadzorustowarzyszeniaogrodowegokazdy bEdziemogl na dzialcerobic to, co
chce.W takiej sytuacji,r-riktnie bEdziechcial ponosicodpowiedzialnolctza
zarzqdzanie
ogrodem.
PrezydiumKrajowej Racly PZD stwierdza,ze ogrody dzialkowe przetrwaly
dziEkijednoScii solidamoScispotecznoSci
ataki na Zwrqzek i dziall<owcow,
dzialkowej.Niejednokrotniewymagalo to przedlozeniainteresow ROD nad
wlasnymi, indywidualnyrni potrzebami.Dlatego Prezydium Krajowej Rady
PZD uwa2a za swoj otrowi4zek poinformowai wszystkich dzialkowcow i
spoteczenstwo
o skutkachpropozycjiPO. Zadnepopulistycznehastapolitykow

prawdziwymcelemPO, a mianowicie- uwolnienie
PO nie ukryjqtego,co jest
-ru,;hu
ogrodnictwa dzialkowego w Polsce. Ponadto
gruntow i- tik*iAucja
catkowicie zignorowano i pominiqto ideq, ktora przez 1i6-lat towarzyszyla
powstawaniuI rozwojowi ogrodnictwadzialkowegona ziemiach polskich, a
To, co proponujeparlia rzqdzqcajesttak2esprzeczne
wiec pomocnajuboZszym.
q w\z1q ogrodnictwa dzialkowego. Ogrody dzialkowe w calej
z euiopejsk
Europieznajdujatig nu gnrntachpublicznychprzedewszystkimpo to, by mogly
w tym najbardziejpotrzebuj4cym'Najlepszym
stuhy(,calemu spoteczenstwu,
antyprzyklademwprowadzaniainnych regulacjiprawnychjest Slowacia,gdzie
zlikwidowanoprawie polowq wszystkichogrodow.W
* ,rrynit, uwlaszCzenia
ich miejscachpowstalyosiedla,sklepyi parkingi.Czy to samochcemyzrobicz
naszymiogrodami?
prezydiumKrajowej Radi,rPZD oSwiadcza,
2e najwalniejszew tej sprawiejest
Je$liwierzqoni w
jednakzdantedzialkowcow.To ich glosjest tutajdecyduj4cy.
obietniceuwtaszczeniaskladaneprzez PO i slusznoscliberalizacjiobrotu
dzialkamito ,,zloTymyROD na oharzuofiamym PO".

PrezydiumKrajowej RadYPZD
Warszawa,dnia 31 liPca2013r.
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