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grodu Działkowego,,Przyle sie" z wielką nadzi eją ptĄął wiadomo ŚĆ o
tym, żn obywatelski projekt uśawyo rodzinnych ogrodach działkowych Ędzie wiodąpym w
pracach Specjalnej Sejmowej Podkomisji. NiesteĘ teraz jlz można z przykroŚciąpodsumowaĆ
ifekt pracPodkomisji, która nie szczędńławysiłku wprowadzająp różnego rodzaju przedziwne, nie
zawsze słuszne poprawki, i z projektu obywatelskiego zrobila,, nieobywatelski"Posłowie Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski zasiadający w Komisji postawili sobie za
ce| nńaźdĘćto, co podpisało 924 tysiące obywateli, to co zapewniało działkowcom dalsze
gospodarowanie w spokoju na zasadach sprawdzonych i wypracowanychpnsz lata funkcjonowania
ogrodów działkowych. Czyli, mówiąp krótko radośćbyła przedwczesna i nie naleĘ wieruyĆ
obiebricom nawet wysoko postawionym przedstawicielom elltvądz.ryych i politycznych.
Panowie Posłowie chcą dać dziatki działkowcom na własność,używając chwytliwego hasła o
uwłaszczeniu, ale nie powiedzieli że dotyczy to tylko tych, których Ędzie stać na poniesienie
dodatkowych opłat administracyjnych, i tylko w tych ogrodach które gospodarująna gruntach w
wieczysĘm użytkowaniu. Nasuwa się więc pytanie : po co dńelić dzidkowców na właścicielii
dzia'x:żawców, na bogatszych i biedniejszycĘ na tych co mogą i tych co nie mogą się uwłaszczyó.
Wprowadzi to duzy chaos w znządzańu ogrodem, wprowadzi niezdrowąatmosferę, a
przestrzeganie regulaminu stanie się trudnym do wyegzekrrowanią szczegółnie w stosunku do
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właścicieli.
Te trudnościspotęguje jeszcze wprowadzeńe kolejnej poprawki dotyczącej pzenoszenia
praw do działki innej osobie na podstawie umowy pisemnej Wzzgody Stowarzyszeńa. Trudno
sobie wyobrazić obrót działkarri brczzgody 7ar7Ądzarjącogo nimi- Takie rcnliązanie doprowadzi
do niekontrolowanego obrofu mieniem Stowarzyszenią jakim jest grunt Ędąey w jego
użytkowaniu,
Reasumując, wprowadzon e wyżej wlmrienione poprawki dotyczące uwłaszczenia i obrotu
działkami według na§ są nie do zaakceptowania i wynagająponownej analizy.
Zwracamy się do Pani Marszaleko spowodowanie wycofania przyjęĘchprzez Podkomisję
Sejmowąpoprawek i przyjęcie roztłiryafrw propono\ł/anym oblrvatelskim pĄekcie ustawy.
Liczymy ze dalsze prace nad propozycjarni Podkomisji Sejmowej w koĘnych Komisjach
Sejmowych lvykuąpotrzeĘ weryfikacji poprawek i przyjęcie właściwychrozłliązzń w tym
zakresie.
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