Stanowisko
Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego
Polskiego Związku Działkowców w Kielcach
w sprawie założeń do ustawy o ogrodach działkowych
autorstwa Platformy Obywatelskiej

W obliczu przygotowanych założeń prawnych do przyszłej ustawy
0 ogrodnictwie działkowym ze strony zespołu Platformy Obywatelskiej oraz coraz
szerszego rozpowszechniania tak przygotowanych propozycji legislacyjnych przez
posłów PO w środowisku polskich działkowców, jako przedstawiciele części
rodzinnych ogrodów działkowych a przede wszystkim członkowie ponad milionowej
organizacji, czujemy się w obowiązku aby po raz kolejny wyrazić swoje stanowisko
w przedmiocie przygotowanych propozycji posła S. Huskowskiego i członków jego
zespołu.
Wiele środowisk politycznych tuż po ogłoszeniu wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. w zakresie obowiązującej ustawy o ROD
zapewniało o wielkiej trosce i poszanowaniu praw działkowców i ogrodów
działkowych.
Uspokajające hasła do użytkowników działek kierowane były i nadal są także
z szeregów największej partii rządzącej.
Odbywane spotkania w całym kraju z parlamentarzystami PO nie napawają
jednak optymizmem i nadzieją na prawdziwość pierwotnych deklaracji, a wręcz
przeciwnie, wzbudzają powszechne obawy i oburzenie w środowisku świętokrzyskich
działkowców, stając się jednocześnie częścią ogólnopolskich reakcji całego
środowiska działkowego.
Przygotowane i przedstawiane przez Platformę Obywatelską propozycje nowej
ustawy, wysuwają się na pierwszy plan w grupie tych założeń, które bezpośrednio
zmierzają nie tyle do likwidacji PZD, co przede wszystkich blisko pięciu tysięcy
ogrodów działkowych i miliona działek rodzinnych.
Nie jest żadnym dziełem przypadku, iż owocem prac zespołu posła
S. Huskowskiego jest usilne dążenie do wygaśnięcia wszystkich tytułów prawnych
do terenów ROD w Polsce.
Oczywistym jest, że pozbawienie ogrodów prawnych podstaw funkcjonowania,
pozwala na dowolność w decydowaniu co do dalszego losu gruntów, na których się
one znajdują.
Dokładając do tego nawet kilkukrotny wzrost kosztów użytkowania działki
w skali roku, otwiera się już nie tylko furtkę a bramę, dla realnych inwestorów
chcących zagospodarować ogrody jak sami twierdzą „w bardziej przydatny sposób".
Finansowe podejście do gruntów i czysto kapitalistyczne spojrzenie na ogrody,
w żaden sposób nie uwzględnia milionowej grupy użytkowników działek, określanych
często przez nieprzychylne środowiska „reliktem minionej epoki".
Kolejne z założeń, które w zdecydowany i jednoznacznie krytyczny sposób
oceniane są przez samych działkowców w trakcie odbytych spotkań
1 rozpoczynających się corocznych walnych zebrań w ogrodach:

czasowość umowy na użytkowanie działki
całkowicie niezrozumiałe koncepcje zmniejszenia powierzchni altan i ich
trwałego nie związania z gruntem
silne uzależnienie funkcjonowania ogrodu od właściciela i jego niemal niczym
nieograniczona możliwość likwidacji ROD
nacjonalizacja majątku PZD będącego środkami finansowymi obecnych
działkowców i ich poprzedników
W jaki sposób zestawić mamy powyższe założenia z deklarowaną troską
o działkowca, jego majątek i prawa?
Jeśli założeniem posłów Platformy Obywatelskiej jest jak najszybsze
uwolnienie gruntów ROD pod inwestycje i zabudowę to niechaj zadeklarują to wprost
zamiast pod nic nieznaczącymi hasłami „troski i szacunku dla dorobku idei
ogrodnictwa
działkowego"
forsować rozwiązania
tak dalece
szkodliwe,
że aż ograniczające możliwość istnienia ogrodów w perspektywie co najwyżej kilku
» lat.
Całkowicie zmarginalizowano w środowisku PO obywatelski projekt ustawy
o ROD i złożone pod nim ponad 924 tysiące podpisów.
Oburzać musi fakt, iż rządzący próbują nie dostrzegać głosu blisko miliona
obywateli i działać całkowicie odmiennie od ich oczekiwań i postulatów.
To co daje choć odrobinę nadziei jest fakt, że sama Platforma nie jest co końca
jednomyślna w zakresie przygotowanych propozycji. Ufamy, że kuriozalne założenia
ustąpią zdrowemu rozsądkowi i racjonalnemu spojrzeniu na rzeczywistość.
Mamy także nadzieję, że największa partia w polskim Sejmie uświadomi sobie
fakt, iż sprawowanie mandatu jest wynikiem powierzonego kredytu zaufania ze strony
samych obywateli a ugrupowanie, które w nazwie ma przymiot obywatelski,
będzie szczególnie na owy aspekt zwracać uwagę i wiązać przygotowywane
propozycje właśnie pod kątem dobra obywateli licząc się z ich zdaniem i opinią.

Kielce dn. 12.03.2013 r.

Członkowie
Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD
w Kielcach
(lista podpisów w załączniku)

