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Stanowisko działkowców z ROD ,,35 lecia" w Zielonej Gorze
w sprawie zmian wprowadzonych przezposłów Platfonny Obywatelskiej

do obywatelskiego projektu ustawy o ROD
przyjęte w dniu l7 sierpnia 20l 3 r.

Działkowcy z ROD ,,35 lecia" w Zielonej Gorze przyłączają się niniejsryrn stanowiskiem
do tych głosow działkowcow, ktorzy krytycznie odnoszą się do zmiaą jakie zostĄ wprowadzone
do obywatelskiego projektu ustawy o ROD. UtoZsamiamy się również z opinią Konritetu
Inicjatyvy Ustawodawczel orazKrajowej Rady PZD w tej sprawie.

Wprowadzone przez PO poprawkijuz teraz wyw,ofują niepokój i wprowadzająniepewnclsc.
bo ich skutkiem będzie chaos i dezorganizacja w funkcjonowaniu ogrodu. Uznajemy je za
niezrozumide i szkodliwe dla ogrodów, a w szczególności:

1. Nie zgadzamy się na to, by o przydziale dńałl<l decydowało będzie kryterium ceny, bo
oznacza to, że działka stanie się towarem , pruez co będzie dostępna wyłącznie dla bogatych
ludzi. Dopuszczenie nieograniczonych mechanizmów wolnorynkowych w obrocie
działkami doprowadź do zatraęenia socjalnej funkcji ogrodów, a ponadto spowoduje
dezorganizację w ich fuŃcjonowaniu.

2, Sprzeciwiamy się zapisowi, ktory wymusza potwierdzenie członkostwa przez działkowców,
przy zŃożeniu, ze powstanie stowarzyszenie ogrodowe PZD. W tym kontekście za sfuszną
uznajemy propozycję ujętą w projekcie obywatelskim, by przynależmość do stowarzyszenia
nie była obowią.zkowa, Wprowadzona przez PO poprawka obcięy nas dodatkowymi
kosźami i wprowadzi bałagan organizacyiny.

3. Za ńerzetelny uznajenry pomysł dotyczącv ,,uwła§zczenia" działkowcow_ Nie mamy nic
przeciwko idei uwłaszczeńa, ale chcemy, by była to decyzja wiarygodna. Obecnie nie jest,
pońewń prawo pienvokupu ma grnina.

Uwńarrty, ze wprowadzone przez FO poprawki, już teraz uzlnal:re pfzez znawców prawa za
niekonstytucyjne, paedfużą czas powstawania ustawy, co może oznaczac tylko jedno: PO ,,gra" na
zwłokę po to, by do stycznia ustawa nie powstała. W taki sposób, mimo deklaracji premiera i
przew-odniczącego PO, mozna oczekiwac tylko jednego: powolnego zanikania ogrodów
działkowych. A przecir,v temu protestujemy.

Żądamy, aby partia rządząca uszanowała wolę prawie miliona obywateli, horzy podpisali
się pod projektem obywatelskim. Wśród tych podpisów są także i nasze.

Oczekujemy też, ze deklaracja premiera, wyTłLzona w liście otwartym do działkowców, nie
będzie deklaracją pustą
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