Krytyczne stanowisko Prezesów Zarządów ROD województwa świętokrzyskiego
wobec rozwiązań prawnych zawartych w projektach ustaw
regulujących funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce
przedłożonych przez posłów Solidarnej Polski oraz Platformy Obywatelskiej
Jako świętokrzyscy Prezesi Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych
- uczestnicy narady szkoleniowej w dniu 13 marca 2013 roku i reprezentanci ogromnej
rodziny użytkowników działek - po raz kolejny - pragniemy wyrazić swoje głębokie
zaniepokojenie o dalsze istnienie i rozwój ogrodów działkowych w Polsce.
To, co proponują posłowie Solidarnej Polski na czele z Panem Posłem Andrzejem
Derą w projekcie ustawy o ogrodach działkowych, złożonym do Laski Marszałkowskiej
23 sierpnia ubiegłego roku, podobnie jak rozwiązania prawne przedłożone przez Posłów
Platformy
Obywatelskiej,
przygotowane pod kierownictwem Pana
Stanisława
Huskowskiego są dla całej społeczności działkowców nie do przyjęcia.
Widzimy w tych projektach brak jakiegokolwiek zrozumienia dla specyfiki
funkcjonowania polskiego ogrodnictwa
działkowego,
a ponadto godzą
one
w zagwarantowane prawa działkowców m. in poprzez: podporządkowanie ogrodów
działkowych organom administracji publicznej, obowiązek dostosowania powierzchni
altany do 20 m2, zniesienie zapisu o prawie własności działkowca do naniesień i nasadzeń
znajdujących się na działce, wprowadzenie czynszów dzierżawnych, płaconych
właścicieliowi terenu, na którym znajdują się ogrody działkowe, ustalone według
komercyjnej wartości gruntów, nacjonalizację majątku Polskiego Związku Działkowców,
całkowity brak realnych zabezpieczeń prawnych dla ogrodów przed ich bezpodstawną
likwidacją, wprowadzenie podatków od nieruchomości dla altan działkowych.
Nie kryjemy swego oburzenia z faktu, że w obywatelskim państwie prawa, którym
szczyci się być Rzeczypospolita Polska zamiast postawić na O B Y W A T E L A
i zaspokojenie jego podstawowych potrzeb społecznych, górę bierze P I E N I Ą D Z ,
a wraz z nim interes właścicieli gruntów, czyli miast, gmin i państwa.
Śledząc historię ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce należy z całą mocą
podkreślić, że ogrody działkowe powstawały i rozwijały się na przestrzeni ponad wieku
z myślą o pojedynczym człowieku - obywatelu.
Ogrody działkowe do dnia dzisiejszego nie utraciły nic ze swej funkcji społecznej:
służyły, służą i mają nadzieję służyć dalej przede wszystkim polskiemu społeczeństwu.
Tymczasem od dnia 11 lipca 2012 roku wraz z chwilą ogłoszenia wyroku Trybunału
Konstytucyjnego RP straciliśmy, jako użytkownicy działek, poczucie bezpieczeństwa,
a nasze zaufanie do władz państwowych zostało poważnie zachwiane.
Stanęła przed nami realna wizja końca ogrodów działkowych.
Próbowaliśmy wyobrazić sobie Polskę bez działek ...
Zastanawialiśmy się kim będziemy, jeżeli nie będziemy działkowcami...
Czy istnieje coś, co wypełniłoby pustkę powstałą "po stracie" działki...
Czy naszą przyszłość mamy zamknąć w czterech ścianch naszych mieszkań ...

Znalazło się jednak idelane rozwiązanie z tak katastrofalnej dla nas sytuacji:
napisanie nowej ustawy o ogrodach działkowych, która nie stałaby w sprzeczności
z zakwestionowanymi przez Trybunał Konstytucyjny RP zapisami i zachowywałaby
wszystkie przywileje działkowców.
W blisko trzy miesiące, przy pełnej mobilizacji całej rzeszy użytkowników działek
i prawników pracujących w Krajowej Radzie PZD i Okręgowych Zarządach, powstał
projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, z którego jesteśmy bardzo dumni.
Gorąco pragniemy, aby ten wypracowany przez działkowców i dla działkowców
oraz Polaków obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przeszedł
pomyślnie cały proces legislacyjny i mógł swymi zapisami służyć ogólnemu dobru
społecznemu.
Potwierdzeniem ogromnej aprobaty polskiego społeczeństwa dla ogrodów
działkowych są nie tylko opublikowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej wyniki
sondażowe "Opinie o ogródkach działkowych",
stwierdzające poparcie dla ideii
ogrodnictwa działkowego przez ponad 80% Polaków, ale przede wszystkim ilość zebranych
podpisów poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych w liczbie 924 801, które zostały złożone w dniu 5 lutego bieżącego roku
w Wydziale Podawczym Kancelarii Sejmu RP przez reprezentantów wszystkich polskich
działkowców.
Niech to stanowisko wypracowane na naradzie szkoleniowej, zorganizowanej przez
Okręgowy Zarząd Świętokrzyski Polskiego Związku Działkowców w Kielcach, będzie
naszym świętokrzyskim głosem w ogólnopolskiej manifestacji społecznego poparcia
dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz głośnym
krzykiem sprzeciwu wobec poselskich rozwiązań wypracowanych przez Solidarną Polskę
i Platformę Obywatelską mających de facto jeden cel: całkowitą likwidację polskich
ogrodów działkowych.
Apelujemy do wszystkich Świętokrzyskich Posłów o poparcie obywatelskiego
projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który - naszym zdaniem - jest jedyną
gwarancją dla dalszego istnienia ogrodów działkowych w Polsce.
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stanowi załącznik do niniejszego stanowiska

