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Interpelacja nr 22011

Interpelacja w sprawie przepisów dotyczących rodzinnych 
ogródków działkowych

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z napływającymi głosami ze strony Okręgu Śląskiego Polskiego Związku
Działkowców dot.  zagrożeń wynikających z projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania
skutkom suszy, wnoszę interpelację poselską w sprawie uwzględnienia zgłaszanych propozycji i uwag.

Nadrzędnym celem ww. ustawy jest jak najszybsza realizacja działań retencyjnych, a także
wykorzystywanie rozwiązań, które mają na celu zatrzymywanie wody w środowisku. Polski Związek
Działkowców od lat zajmuje się realizacją ww. zagadnień i propagowaniem ich. ROD rozważają również
zmianę regulaminu po to, by zobowiązać wszystkich działkowców do zatrzymywania wody deszczowej,
co służyłoby realizacji celów wynikających z ustawy. W związku z tym warto byłoby pochylić się nad
kwestią przyłączenia ROD do programu „Moja woda”, którego plan jest niemal identyczny  jak ten, który
upowszechnia PZD.

Zdaniem działkowców jednym z zagrożeń wynikającym z projektu ustawy jest pozbawienie ich
prawa do odszkodowania za majątek, który stanowi własność działkowców. W przypadku realizacji
jakiejkolwiek inwestycji przeciwdziałającej skutkom suszy, ustawa przewiduje wywłaszczenie majątku
bez prawa do należytego odszkodowania. Kolejnym problemem jest kwestia stawki z tytułu poboru wody
w celu prowadzenie upraw raz zaspokajania potrzeb bytowych. ROD obciążane są najwyższymi
stawkami jak przedsiębiorcy nastawieni na zysk, a nie jak rolnicy, mimo że, działkowcy pobierają wodę
głównie w celu nawadniania upraw i utrzymywania terenów zielonych.

 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na
poniższe pytania:

Czy Rząd planuje przyłączyć ROD do programu „Moja woda”?
Czy w ustawie Rząd zagwarantuje działkowcom zabezpieczenie ich praw w sytuacjach związanych
z likwidacją terenów ogródków działkowych?
Czy w ustawie Rząd podejmie kwestię wysokości stawki dot. poboru wody i potraktuje
działkowców w opłatach tak, jak rolników?
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