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W związku z poprawkami i nowymi propozycjami wniesionymi do 
obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez posłów 
PO - członków Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmu, a dot. potwierdzenia 
przynależności do Polskiego Związku Działkowców, uwłaszczenia działkowców 
oraz nie kontrolowanego obrotu działkami, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Podzamcze" w Wałbrzychu niniejszym przekazuje, że działkowcy nie akceptują 
tych zmian. 
Działkowcy twierdzą, że wniesione .zmiany w istotny sposób odbiegają od 
propozycji zawartych w projekcie obywatelskim. Treść tych zmian jest odmienna od 
woli 924 tysięcy obywateli, którzy poparli obywatelski projekt ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. Natomiast wprowadzone w/w zmiany wniesione zostały 
tylko przez 7 posłów PO i w głosowaniu poparte zostały większością głosów w 15 
osobowym składzie Podkomisji. 
Czy głos kilku posłów PO jest ważniejszy niż głosy ponad 924 tysięcy obywateli RP? 
pytają działkowcy. Działkowcy uważają, że ich wola wyrażona w obywatelskim 
projekcie ustawy została zlekceważona i trudno się z tym nie zgodzić. 

Wprowadzenie nowego zapisu^rt! 32, to nic innego jak pseudo uwłaszczenie 
działkowców, ponieważ może ono mieć miejsce tylko w sytuacji jeśli grunty 
ogrodów działkowych są w użytkowaniu wieczystym lub stanowią własność 
Polskiego Związku Działkowców. Z tego uwłaszczenia skorzystałaby tylko część 
działkowców, lub żadna w niektórych gminach, ponieważ część gruntów pozostaje w 
użytkowaniu zwykłym PZD, część gruntów nie ma uregulowanego stanu prawnego 
z przyczyn niezależnych od PZD. Ponadto posłowie PO nie wzięli pod uwagę, że 
właściciel gruntów rodzinnych ogrodów ma prawo pierwokupu za 1% wartości 
gruntu, a więc może być i tak, że w większości ogrodów uwłaszczenia nie będzie. 
Z tych względów propozycja posłów PO jest tylko politycznym wybiegiem w trosce 
0 zwyżkę popularności i notowań PO w sondażach, twierdzą działkowcy. Jeśli PO 
chce uwłaszczenia działkowców, to wszystkich, a nie tylko niektórych jak to wynika 
z w/w wniesionego zapisu. 

" Działkowcy negatywnie oceniają również wprowadzoną przez posłów PO 
poprawkę dot. swobodnego obrotu działkami tj. bez zgody stowarzyszenia 
zarządzającego ogrodem. Posłowie PO próbują p r z e f o r s o w a ć tzw. handel działkami 
1 nabywanie przez jedną osobę więcej niż jedną działkę. Taki stan rzeczy zagraża 



rozwojowi ogrodów. Wprowadzi natomiast chaos, bałagan i tak zwane sobienaństwn 
w g o d r t . Ogrody stracą swój charakter i przeznaczenie, a ^ e 4 z y s S c T 

-E&SSSŁTJŁ*3 poprawionego 1 A ~ 
Działkowcy nie godzą się także z przymusowym potwierdzaniem swojej 

przynależności do przyszłego stowarzyszenia ogrodowego - Polski Związek 
Działkowców po wejściu w życie nowej ustawy. Twierdzą, że nikt ich w przeszłości 
nie zmuszał do członkostwa w PZD a członkostwo to jest ich wolą. Zmuszanie ich 
do potwierdzenia członkostwa jest nadużyciem prawa przez posłów PO. 

Przekazując niniejszy list Zarząd ROD „Podzamcze" w Wałbrzychu w imieniu 
działkowców apeluje o przywrócenie w toku dalszych prac sejmowych pierwotnych 
zapisów w obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Uważamy bowiem, że władza nie może i nie ma prawa lekceważyć i przekreślać 
inicjatywy blisko miliona obywateli RP, którzy podpisali się pod o projektem ustawy 
napisanej przez działkowców dla działkowców. 

Do wiadomości: 

1. Komisja Samorządu Terytorialnego 
Sejmu RP. 

2. Komisja Infrastruktury Sejmu RP. 
3. Krajowa Rada PZD. 
4. Okręgowy Zarząd Sudecki PZD. 
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