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RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „SAHARA" we WROCŁAWIU 

w sprawie projektu ustawy „Solidarnej Polski" dotyczącej ogrodów działkowych 

Szanowna Pani Marszałek 

Posłowie Solidarnej Polski wnieśli do Sejmu projekt nowej ustawy o ogrodach 
działkowych. Projekt ten jak mało, który jest w naszej ocenie wyjątkowo niskiej jakości 
merytorycznej i legislacyjnej. Jest niespójny i zawiera nieścisłości oraz odwoływanie się do 
przepisów już uchylonych. Żenujące jest, że projekt ustawy powstał w oparciu o przepisane 
fragmenty różnych ustaw m.in. ustawy o własności lokali. 

Kiedy Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok zwłaszcza w kwestii dostępu do gruntów i 
zarządzaniu ogrodami działkowymi, niemal wszystkie partie zadeklarowały, że zaproponują 
nowe, korzystne dla działkowców rozwiązania. A ci obawiają się przede wszystkim likwidacji 
ogrodów, gdyby gmina postanowiła dany teren sprzedać np. deweloperom pod inwestycje. 

Trybunał m.in. zakwestionował przepis, który uzależnia likwidację ogrodu od zgody 
PZD. W tej sytuacji działkowcy mogą liczyć co najwyżej na teren zamienny oraz 
odszkodowanie za infrastrukturę i nasadzenia. Poseł Andrzej Dera z Solidarnej Polski 
twierdzi, że ich projekt tej zasady nie zmieni. Gminy będą mogły zlikwidować ogród, ale nie 
pozbawić działek ich użytkowników - mówi poseł Dera. Jednocześnie wyjaśnia, że działki te 
będą mogły być w innym miejscu. Tyle tylko że, sposób zagospodarowania danego terenu 
określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku ROD „Sahara" i 
innych ogrodów /w pobliżu ROD „Lotnik" i „Piwonia"/ we Wrocławiu już dawno 
postanowiono, że w jego miejscu powstanie strefa aktywności gospodarczej /patrz MPZP 
Rady Miejskiej Wrocławia dla obszaru położonego w rejonie Trasy Targowej i ulicy Granicznej 
we Wrocławiu Uchwała nr. XXIV/887/08 z 11.09.2008/. 



Inną konsekwencją lipcowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego może być 
konieczność płacenia podatku rolnego lub od nieruchomości, a to szacunkowy wydatek rzędu 
kilkaset złotych . Ze względu na status majątkowy użytkowników działek żaden z wariantów 
jest nie do przyjęcia. 

Poseł Dera twierdzi, że projekt Solidarnej Polski nie przywróci działkowcom tego typu 
przywileju podatkowego. Polityk nie wspomniał o ewentualnej opłacie za użytkowanie 
wieczyste gruntu. W największych aglomeratach, gdzie grunty są najdroższe, mogłaby ona 
mocno uderzyć działkowców po kieszeni. Równocześnie zwrócił uwagę, że odpadnie im 
składka na Polski Związek Działkowców, która w tym roku wynosi 19 gr za m kw. działki. W 
przypadku 500-metrowej działki to 95 zł, ale jak się to ma do innych proponowanych opłat. 

Projekt zakłada utworzenie w ogrodach wspólnot mających osobowość prawną, które 
mogłyby się zrzeszać. Działkowcy m.in. wybieraliby władze oraz ustalaliby wysokość składek. 
Jednakże wspólnota podlega pewnym ograniczeniom prawnym co znacznie ograniczyłoby ich 
działalność np. podjęcie jakiejkolwiek uchwały przez ponad 50% użytkowników działek co 
wydaje się niemożliwe, a do takiego stwierdzenia skłania fakt, że we wspólnotach 
mieszkaniowych znacznie mniejszych jeśli chodzi o liczebność ich właścicieli na zebraniach 
często trzeba w trybie dodatkowym zbierać podpisy pod przyjętymi przez zebranie 
uchwałami. 

Poseł Dera zaapelował do innych partii, by jak najszybciej wniosły do Sejmu własne 
projekty. Po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku zadeklarowały to także 
Platforma Obywatelska, SLD, Ruch Palikota i PiS. W Solidarnej Polsce liczą, że Pani Marszałek 
Sejmu powoła wówczas specjalną podkomisję, która z kilku projektów stworzy jeden. 

Projektowi ustawy Solidarnej Polski mówimy stanowcze nie. 

Pani Marszałek, w świetle dotychczasowych działań partii politycznych w 
przedmiotowej kwestii uważamy, że nie będą one w stanie porozumieć się co do dokonania 
stosownych uzgodnień legislacyjnych ustalenia jednolitego tekstu nowej ustawy o ogrodach 
działkowych. Stąd nasza prośba o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach 
działkowych i możliwie szybkie procedowanie, aby dotrzymać terminu wyznaczonego przez 
Trybunał Konstytucyjny. 

Z wyrazami szacunku 

Zarząd ROD SAHARA Komisja Rewizyjna 

Prezes /-/ Kazimierz Zdybel Przewodniczący /-/Marian Szczuka 

/-/ 7 podpisów /-/ 4 podpisy 

Komisja Rozjemcza 

Przewodniczący /-/ Lesław Michniewicz 

/-/ 5 podpisów 


