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ul. Żółkięwskiego 35D
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Polskicgo ZwĘzku Działkowców w Warszawie
z dnia 07 grudnia 2020 roku

w sprawie projektu ustawy o inwesĘcjach w zakresie pneciwdziałania skutkom §u§lry

Okręgowa Komisja Rewizyjna Polskiąo ZwĘku Działkowów w Vl/hrszaulie po zapoznaniu
się z projektem ustawy o inwestycjach w zakresie pzeciwdziałania skutkom suszy, pragnie zająć
stanowisko w powyższym temacie.

Okoliczności, które skłaniają władze ustawodawcze do podjęcia działań w walce z suszą tak
pod względem ujednolicenia pzepisów jak ipod tłzględem zabezpi*zenia do tego infrastruktury są
dla nas w pełni zrozumiałe. 

'lĄ/p,ływ 
ocieplenia kIimatu, długotnrałe braki opadów deszcau czy śniąu,

bądź gwałtowne wyładowania atmosferyczne mają ogromny wpływ na skutkijakie wywołuje
długotnłała §usza, oraz sytuację hydrologiczną w kraju,

Okręgowa Komisja Rewizyjna zauważyła jednakże, iż pĘekt uśtawy wykluczył działkowów
zzeszonych w Polskim Zwiąku Działkowców plży vyypłacie odszkodowań w pzypadku realizacji
ustawy na trenach PZD- Przy pzejęciu ogrodu pod tąo ldzaju inwestycje, czy to za naniesienia,
nasadzenia i poniesione nakłady i mienie w Rodzinnyń Ogrdach Działkowych nie uwzględniono
żadnego odszkodowania ani rekompensaty. Brak rócnietr zabezpieczenia terenu zamiennego w
przypadku zajęcia ogrodu czy j€o likwidacji. Proponowanew ustawie ronłięania pomijają Rodzinne
Ogrody Działkowe, ich ogromną społecznośc jak rółnieź ponieione pzez nie ogromne koszĘ
nakładcze. Stanowią one w kĘu wspaniałe tereny zblone, wspólnoĘ międzyludzkie orazzmieniają
się proekologicznie. Coraz częściej odzyskuĘ §rodę, zbierają deszczówkę, budując małe zbiomiki
retencyjne mądze gospodarując zasobamiwody, znajdziemy tu oczka wodne, drzewa, kzewy,
ostatnio modne l$/ietne łąki, Nowe rozwiąania, odporiednie zagospodarowanie i użytkowanie
ogródkami działkowymizapobiąa skutkom suszy. Z terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych
kozystają unowocześniając je kolejne pokolenia. Nie można ich pomijać, Należy rrziąć pod uwagę
pzysługujące już działkowcom i PZD ustawowe pftlwa, oraznależy uzupełnić lukę prawną

Okręgowa Komisja Rewizyjna jednocześnie pragnie zwrócić uwagę na ustawę Praritlo Wodne,
w której winny znależć się zapisy, iź działkowcy pobieĘą wodę do podlewania upraw ourocóW
warzyw, kwiatów, utzymania terenów zieleni podobnie jak rolnicy, nie zaś w celach komercyjnych. W
ocenie komisji opłaty należałoby zrównaó.

Okręgowa Komisja Rewizyjna zrilra?A uvvagę organów ustawodawczych by w ramach
konsultacjiuzięła pod uwagę słuszne sbnowisko Krajowej Rady Polskiego Zwiąku Działkowów,
zabezpieczaląc w końcowym projekcie ustawy mienie działkowców oraz PZD,

Do wiadomości:

Marszałek Sejmu
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeghry1 Śródlądorrej
Krajowa Rada Polskie go Zwiryku Działkowców
Okręgolvy Zarąd Maeowiecki PZD


