
Stanowisko Zarządu ROD"Cicha Dolina"w sprawie 
uwłaszczenia i poprawek wniesionych przez posłów PO do 
obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych 

Zdumieni jesteśmy ,że obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych,popierany przez działkowców nagle stał się przedmiotem wielu cięć i przeróbek. 
Oraz dopisania wielu niekorzystnych rozwiązań proponowanych we wcześniejszym odrębnym 
projekcie PO.Wiele istotnych propozycji zostało wyeliminowanych,inne zostały zastąpione 
pomysłami posłów PO,których nie jesteśmy w stanie zaakceptować Jak widać dla posłów PO nie 
ma znaczenia dotychczasowa treść zapisana w naszym projekcie obywatelskim. 

W artykule 32 ust o "uwłaszczeniu działkowców "poprzez nabycie przez nich prawa 
użytkowania wieczystego działki,wyłącza skuteczność możliwości ochrony przed likwidacją ROD 
z art.22 ust.2.Z chwilą zbycia przez PZD prawa użytkowania wieczystego gruntów właściwej 
terytorialnie gminie jej przysługiwać będzie ustawowe prawo pierwokupu w wysokości 1 % 
właściwej ceny.Uwłaszczenie nie dotyczy wszystkich ogrodów: tylko tych,które posiadają tytuł 
własności bądź użytkowania wieczystego.Autorzy przemilczeli fakt,że w takiej sytuacji 
działkowiec musi ponieść wysokie koszty pomiarów geodezyjnych i notarialnych.Należy stwierdzić 
bez wątpienia ,iż sama próba tzw." wybiórczego uwłaszczenia działkowców"skutecznie dzieli samo 
środowisko w żaden sposób nie służąc jego integracji i jednoczeniu. 

Zmusza się nas działkowców do ponownego potwierdzenia przynależności do członkostwa 
PZD w okresie 5 miesięcy. Okres ten uważamy za zbyt krótki chociażby na strukturę członków 
obecnego PZD {osoby starsze}. Nie złożenie stosownego oświadczenia w wyznaczonym terminie 
skutkuje utratą członkostwa z mocy ustawy. Pozbawienie kontroli przez zarządy 
stowarzyszenia wprowadzają chaos i bałagan porządku administracyjnego.Spowoduje to 
nieograniczony i niekontrolowany obrót działkami i może mieć katastrofalne skutki dla 
funkcjonowania ogrodów. 

Te i inne zmiany wprowadzone do projektu obywatelskiego nie mogą być zaakceptowane 
przez nas .Mamy wątpliwości czy po tylu wprowadzonych poprawkach{34} projekt obywatelski 
jest nadal projektem obywatelskim pod ,którym podpisało się milion działkowców. 
Zarząd ROD "Cicha Dolina"apeluje do posłów Platformy Obywatelskiej,a szczególnie do członków 
Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej do spraw projektu ustawy o ogrodach działkowych o 
uszanowanie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz o nie 
tworzenie dziwacznych ustaw.Tylko nasz projekt ustawy spełnia oczekiwania działkowców!!! 
Nie chcemy żadnych innych zmian!!! 
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