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Rady Okręgowej Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu

z dnia 16 października 2018r. w sprawie projektu ustawy

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rada Okręgowa PZD w Poznaniu, jako reprezentant 298 rodzinnych ogrodów działkowych funkcjonujących

w naszym okręgu na terenie Wielkopolski, z zadowoleniem odbiera zaproponowane zmiany w ustawie

outrzymaniu czystości i porządku w gminach zawarte w projekcie zmiany ustawy, a dotyczące rodzinnych

ogrodów działkowych. Proponowane zmiany zmierzalą do przyjęcia oczekiwanychi sprawdzonych już w
przeszłości przez działkowców rodzinnych ogrodów działkowych rozwiązań polegających na pokrywaniu

kosztów faktycznie wytwarzanych na działkach odpadów komunalnych. System polegający na obowiązku

składania przezzarządy ogrodów deklaracji o ilości gromadzonych odpadów iokreśleniu miesięcznych kosztów

ich wywozu uwzględnia sezonowe funkcjonowanie ogrodów działkowych i urealnia rzeczywiste ilości

gromadzonych i wywożonych z ogrodów odpadów. Z zadowoleniem przyjmujemy odstąpienie od traktowania

ogrodów działkowych jak nieruchomości z domkami letniskowymi, dla których stosowano ryczałtowy system

naliczania opłat z góry zakładający, że śmieci są gromadzone także poza sezonem działkowym, gdy na terenach

ogrodów przebywają tylko nieliczni działkowcy.

Z uwagi na fakt, że dotychczas także w naszym Okręgu funkcjonowały różne systemy opłat za odbiór odpadów

komunalnych i działkowcy wnosili mocno zróżnicowane opłaty w zależności od gminy, na tereniektórej jest

położony rodzinny ogród działkowy, wnosimy o ustalenie maksymalnych opłat dla nieruchomości

niezamieszkałych ipopieramy propozycję zgłoszoną do Ministerstwa Środowiskaprzez Krajową Radę PZD, aby

dodany ustęp 3d w art. 6j uzupełnić o zdanie: ,,... z tym, że wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi nie może przekroczyć 50 % opłaty, o której mowa w ust. 3b, w przeliczeniu na jedną

działkę rodzinną",

Wnosimy również, by ustanowienie zwolnienia z części oplaty za wywóz bioodpadów dla posiadaczy

kompostowników dotyczyło także działkowców, którzy zgodnie z Regulaminem ROD obligatoryjnie są

zobowiązani do posiadania kompostowników na działkach i kompostowania bioodpadów.

Reasumując stwierdzamy, że popieramy projekt zmiany ustawyo zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, jako akt prawny regulujący niedopracowane dotychczas zasady odbioru odpadów
z terenów rodzinnych ogrodów działkowych. Pragniemy zauważyć, że jako działkowcy dotknięci byliśmy nie do
końca sprawiedliwym traktowaniem gdyż, jako mieszkańcy swoich miast i gmin, wnosiliśmy opłaty za odbiór
odpadów komunalnych w swoich miejscach zamieszkania i dodatkowo byliśmy obciążani niejednokrotnie
wysokimi opłatami za odpady w ogrodach działkowych, co spotykało się z dużym niezadowoleniem wielu
naszych działkowców.

Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o uchwalenie ustawy, która dostrzega istnienie rodzinnych ogrodów
działkowych i nie traktuje działkowców na równi z właścicielami domków letniskowych, funkcjonujących
w zupełnie innych uwarunkowaniach.
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Poznoń, dnia 16 października 2078 roku
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