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Pani Marszałek.
My działkowcy z Boguszowa Gore, województwo dolnośląskie, stanowczo sprzeciwiamy
się propozycjom do nowej ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych autorstwa posłów
Platformy Obywatelskiej. Te propozycje, to zapowiedź uchwalenia prawa, które oznacza koniec
funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców i zabór jego majątku przez państwo. Ten
majątek powstał z naszych własnych pieniędzy, które przez ponad 30 lat gromadziliśmy w naszym
Związku. Jakim prawem posłowie PO zamierzają nam go odebrać?! To ograbienie nas w
majestacie prawa, ze wszystkiego co nasze na działkach, to ograbienie nas z majątku, który przez
lata gromadziliśmy w naszym Związku, w naszej
samodzielnej, niezależnej i samorządnej
organizacji Tylko my zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców możemy decydować na co
przeznaczymy własne środki.
Propozycje posłów PO realnie zagrażają istnieniu ogrodów i w rażący sposób godzą
w podstawowe prawa działkowców. Nakładają na nas dodatkowe obciążenia finansowe , które
dla nas - w większości emerytów i rencistów będą nie do udźwignięcia. Ale panowie posłowie PO
uważają, że właśnie nas trzeba obciążyć znaczącymi kosztami za korzystanie z działek, ponieważ
liczą na to, że działki porzucimy, bo nie będzie nas stać na taki luksus jak działka. Działki mają być
tylko dla bogatych wg propozycji posłów PO.
Jesteśmy przekonani, ponieważ przez ponad 30 lat doświadczyliśmy, że tylko silna i
jednolita ogólnopolska organizacja działkowców jest i będzie w stanie zapewnić właściwy i
oczekiwany przez nas status. Taką organizacją jest Polski Związek Działkowców, który przez
ponad 30 lat nas skutecznie bronił przed likwidacją ogrodnictwa działkowego w Polsce. Nie
obronią nas same ogrody, bez ogólnopolskiej organizacji, ponieważ nie będą miały żadnej siły
przebicia. Same ogrody i do tego funkcjonujące pod nadzorem samorządów terytorialnych są
skazane na klęskę. Gminy jako właściciele gruntów ogrodów będą mogły z dnia na dzień podjąć
decyzję o likwidacji ogrodów. Tak wynika z propozycji posłów PO.
Dlatego my działkowcy, którzy wiemy
jak nasze ogrody przez dziesięciolecia dobrze
funkcjonowały i funkcjonują, nigdy nie zgodzimy się z prawem jakie nam proponują posłowie PO.
Mamy też świadomość, że posłowie ci nie odpuszczą nam, a szczególnie naszemu
Związkowi. Oni nie zważają na człowieka, dla nich nasze grunty - to pieniądz. Dlatego sami
zajęliśmy się swoją sprawą. Efektem tego jest opracowany przez środowisko działkowców
projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych , który został złożony w Sejmie. Nasz
projekt względnia zastrzeżenia zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a jednocześnie
czyni zadość naszym oczekiwaniom. Ma on pełne poparcie szerokiej rzeszy
społeczności
działkowej i tych wszystkich, którym bliskie są sprawy ruchu działkowego .
Pani Marszałek.
Apelujemy do Pani , aby w pracach sejmowych nad projektami ustawy o ogrodach działkowych
uwzględniono zapisy obywatelskiego projektu ustawy, który wyraża wolę i prawa milionowej
rzeszy działkowców. Ten projekt jest stworzony dla ludzi, obywateli. Pozostajemy w nadziei, że
posłowie w swoich pracach nad nową ustawą o ogrodach działkowych zauważą najwyższą wartość,
którą jest człowiek, a nie biznes.

Do wiadomości:
- Premier RP
-Wszystkie Kluby Parlamentarne
- Krajowa Rada PZD

podpisy
/ 21 działkowców/

