Piła. dnia 6 kwietnia 2013r.

STANOWISKO
działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZALESIE" w Pile w sprawie
zgłaszanych projektów ustaw o ogrodnictwie działkowym

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego ..ZALbSl:
w dniu 6 kwietnia 2013 roku wyrazili opinie dotyczące projektów przyszłej ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych.
Dużo kontrowersji i krytycznych uwag naszych działkowców wywołuje projekt ustawy złożony
przez Platformę Obywatelską. Jej projekt me ogranicza się do uwzględnienia postanowien wyroku
Trybunału Konstytucyjnego. Zakłada bowiem zniesienie większości uprawnień działkowców.
Przede wszystkim przewiduje całkowitą likwidację Polskiego Związku Działkowców i wszystkich
struktur organizacyjnych - w tym statutowych organów rodzinnych ogrodów działkowych.
W wyniku tego wygaśnie własność infrastruktury KOD, gruntu i wszystkiego co na nim zostało
wy budowane naszą pracą i składkami.. Dotyczy to domu działkowca, hydroforni,altan, opłotowań
i innych urządzeń ogrodowych. Po ewentualnym wejściu w życie tej ustawy, tak grunty, jak i cała
infrastruktura ogrodowa stanie się własnością gminy. Nastąpi zatem komunalizacja i nacjonalizacja
majątku działkowców wypracowywana przez ponad 115 lat istnienia ogrodnictwa działkowego
w Polsce. Przyjęcie takiego trybu realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego wskazywałoby, że
jesteśmy jako działkowcy zrzeszeni w PZD - w organizacji przestępczej. Czym zasłużyliśmy sobie
na takie potraktowanie ?
Nie wymieniamy tutaj wszystkich ograniczeń i uciążliwości wy nikających z projektu ustawy
lansowanej przez Platformę Obywatelską. Jesteśmy treścią tego projektu mocno zawiedzeni.
Byliśmy głęboko przekonani, że partia dumnie nosząca w swej nazwie słowo „OBYWATELSKA"
uwzględni w projekcie ustawy oczekiwania i potrzeby milionowej - z rodzinami czteromilionowejspołeczności obywatelskiej. Dzisiaj wiemy, że projekt ten uwzględnia oczekiwania deweloperów,
którzy zamienią ogrody działkowe - dzisiaj miejskie i podmiejsjskie oazy ciszy, zieleni i czystego
powietrza - w zimne enklawy betonu, szkła i stali.
Jesteśmy natomiast zdecydowanie za zgłoszonym w Sejmie Obywatelskim projektem ustawy.
0 rodzinnych ogrodach działkowych. Cieszy się on ogromnym poparciem samych działkoców.
statutowych struktur PZD oraz niektórych paetii politycznych. Projekt ten poparło swimi podpisami prawie milion działkowców i sympatyków ogrodnictwa działkowego.
Ustawa ta będzie służyć nam działkowcom - obywatelom Rzeczpospolitej Polski, bowiem uwzględnia to co jest najważniejsze w idei ogrodnictwa działkowego. Zachowuje też wieloletnią tradycję
1 etos działkowca. Przestrzega także wszystkich postanowień państwa demokratycznego.
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Poparcie Stanowiska w sprawie projektów ustaw o ROD
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Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie" w Pile

Nazwisko i imię

Loitgjcu

^•U-t^Ai/t* CA, /i^icUUi Ukl

Nr działki

Poparcie Stanowiska w sprawie projektów ustaw o ROD
na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 06.04.2013 r.
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie" w Pile

Poparcie Stanowiska w sprawie projektów ustaw o ROD
na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 06.04.2013 r.
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie" w Pile

Poparcie Stanowiska w sprawie projektów ustaw o ROD
na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 06.04.2013 r.
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie" w Pile

L.p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
|25

r* . «.t

Nazwisko i imię
r

wCJsLf

/

j f f j ę u *(
i* /

•

H •'

h

Nr działki
Ti
Cvii"

Podpis
(U

A

r'

fri*. •

/

• 'S >

r

/'lĆ-M

/

