
stanowisko
Okręgow ego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

w Zielonej Górze

z dnia 13.08.2013

w sprawie poprowki klubu parlamentqrnego platformy obywatelskiej do

obywatelskiego projektu ustawy o RoD dotyczqcej niekontrolowonego

obrotu działkami

Poprawki wprowadzone przez posłów Po i Solidarnej Polski do obywatelskiego

projektu ustawy o ROD wywołują wiele kontrowersji oraz niepokoju, Są nie tylko dyskusyjne,

ale przede wszystkim pokazują niewiedzę autorów w kwestii funkcjonowania ogrodów

działkowych.

w dużym stopniu dotyczy to tej poprawki, która odnosi się do obrotu gruntami,

Pomysł, aby przeniesienie praw i obowiązków wynikających z prawa do działki następowało

na podstawie umowy w formie pisemnej, lecz bez obowiązku występowania działkowca o

zgodę stowarzyszenia prowadzącego ogród jest nie tylko kuriozalny, ale przede wszystkim

n iebezpieczny d la przyszłości ogrodn ictwa działkowego,

zaskakuje tu wyjątkowa niespójność. z jednej strony uwzględnia się propozycję

funkcjonowania stowarzyszenia jako organizacji zarządzającej ogrodem, zaś z drugiej strony

ustawowo odbiera się temu stowarzyszeniu możliwość wykonywania tej funkcji,

Niestety, tylko pozornie w zapisie tym brak jest logiki. W naszym pojęciu jest to zaPis

celowy i przemyślany, a jego konsekwencją ma być doprowadzenie do przejęcia gruntów

znajdujących się pod ogrodami działkowymi, bo takie, naszym zdaniem, będą skutki

niekontrolowanego obrotu gruntami. Szczegółowo niebezpieczeństwa tego zaPisu ujęto w

stanowisku KR pZD w tej kwestii, w którym przewiduje się, że ,,Działki trafią w ręce biznesu, a

ruch działkowy zostanie skomercjalizowany". Całkowicie się z tym poglądem zgadzamY,

Utożsamiając się z treścią stanowiska KR PZD chcemy jednoczeŚnie zwróciĆ uwagę, Że

posłowie PO z wyjątkową beztroską podchodzą do zapisów prawa, które dotyczyć ma

miliona działkowców i ich rodzin, Ustawowe przyzwolenie na bałagan w ogrodach nie jest

przecież niczym innym, jak zawoalowaną drogą do zlikwidowania ogrodów działkowYch. JeŚli



przyjąć, że ustawodawca powinien przewidywać skutki swych decyzji, to zapis taki może

mieć tylko jedno uzasadnienie - świadome działanie przeciwko działkowcom,

w tym kontekście coraz słabiej i mało wiarygodnie brzmi deklaracja premiera

dotycząca przyszłości ogrodów działkowych, W której obiecuje on zagwarantowanie

bezpieczeństwa i trwałości ogrodów działkowych. Nie jesteśmy przecież na tyle naiwni, by

wierzyć, że decyzje podejmowane przez posłów po są ich indywidualnym pomysłem,

oczekujemy, iz pan premier zechce wywiązać się ze złozonej deklaracji i osobiście

zaangażuje się w prace na ustawą, choćby po to, aby przekonać posłów swojej partii, że źle

pojmują swoją poselską służbę.

do wiadomości:

o Premier RP

o Przewodniczący Klubów Parlamentarnych Po, PiS, PSL, SLD, SP, RP

o Przewodniczący Sejmowej Komisji lnfrastruktury

o przewodniczący sejmowej komisji samorządu Terytorialnego i polityki

Regionalnej
o Lubuscyparlamentarzyści

podpisy uczestni ków zebra nia Okręgowe go Zarządu

lp. lmię i Nazwisko Miejscowość Podpis
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