
Stanowisko
uczestnik6w narady prezes6w ROD okrggu bydgoskiego w dniu 16.01 2013r.
w sprawie zaloLefi do projektu ustawy PO o ogrodach dzialkowych.

Prezesi Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych okrggu bydgoskiego, uczestnicz4cy w
naradzie zwolanej przez OZ PZD w Bydgoszczy w dniu 16 stycznia 2013r. Z
pelnym przekonaniem popieraj4 obywatelski projekt ustawy o rodzinnych
ogrodach dzialkowych zloLony w Sejmie pyzez Komitet Inicjafywy
Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych.
Projekt ustawy zawiera korzystne propozycje rorwiqzafi zar6wno dla samych
dzialkowc6wo dla ogrod6w dzialkowych ale teL i dla spolecznoSci lokalnych.
Uwzglgdnia wszystkie uwagi, postanowienia i wytyczne zawarte w wyroku
Trybunalu Konsfytucyjnego w sprawie zaskarienia ustawy o r.o.d. z dnia 8 lipca
2005r., wSr6d kt6rych bardzo istotnym rorwi4zaniem jest wprowadzenie pelnej
swobody zrzeszania, z zachowaniem zasad demokracji, daj4cych dzialkowcom i
ogrodom prawo do podejmowania w tym zakresie samodzielnych decyzji.
Uczestnicy narady zapoznali sig r6wnie2 z informacjami na temat innych
propozycji rorwi4zafi ustawowych dla ogrod6w dzialkowych, w tym migdzy
innymi z zaloiteniami do projektu ustawy o ogrodach dzialkowych
przygotowywanymi przez zesp6l Klubu Parlamentarnego PJatformy
Obywatelskiej pod przewodnictwem posla Stanislawa Huskowskiego.
Dotychczasowe zapewnienia polityk6w PO, w tym r6wniei premiera Donalda
Tuska, Le dzialkowcom nie stanie sig krzywdao okazuja sig zwyklym blefowaniem.
Projekt PO zaklada nie przewiduje jakichkolwiek ponad ogrodowych struktur
organizacji dzialkowc6w, daj4c dzialkowcom wyl4cznie prawo do zrzeszania sig
w ramach stowarzyszenia powolanego w danym ogrodzie. Likwiduje tym samym
prawo dzialkowc6w do posiadania wsp6lnej, samodzielnej i samorz4dnej
organizacji spolecznej powolanej do reprezentowania i obrony praw i interes6w
swych czlonk6w.
Dzialkowcy wg projektu ustawy PO pozbawieni maj4 byd praw do grunt6w
zajmowanych przez ich ogrody. Zast4pienie"uZytkowania wieczystego i zwyklego
umowami dzieri,awy na okres czasowy, z mo2liwoSci4 wczeSniejszego
wypowiedzenia umowy, pozbawienie ogrod6w tytulu prawnego do infrastruktury
wybudowanej przez dzialkowc6w ogrodu Swiadczy o odmiennych od skladanych
deklaracji rozwi4zaniach, a wrgcz o przygotowywanym zamachu przez
polityk6w PO na grunty, maj4tek i prawa dzialkowc6w. W spos6b jednoznaczny
dostrzegamy w materialach zaloLefi do projektu ustawy o ogrodach dzialkowych
przygotowywanych przez Platformg Obywatelskq, anty obywatelskie
rozwi4zania, daj4ce podstawy do prognozowania zamiaru zniszczenia calego
ruchu ogrod6w dzialkowych w Polsce.
Liczymy na posl6w i senator6w Platformy Obywatelskiej, z kt6rymi
przedstawiciele ogrod6w dzialkowych spotykali sig w ostatnim czasie i ktilrzy
obiecywali nam swoje wsparcie w sprawie wypracowania ustawowych zapis6w
pozwalaj4cych na korzystne rozwi4zania dla dzialkowc6w, dla ogrod6w
dzialkowych oraz dla samorz4d6w lokalnych, na kt6rych terenie ogrody sig
znajduj4.

Podpisy uczestnik6w narady na oryginale przeslanego Oo:"'fturszalek Sejmu RP.


