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Pani Marszałek.
Stanowczo sprzeciwiam się
propozycjom do nowej ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej. Są one zapowiedzią przyszłego prawa,
które oznacza likwidację Polskiego Związku Działkowców i zabór jego majątku przez państwo.
Ten majątek powstał z naszych własnych pieniędzy i tylko my działkowcy mamy prawo decydować
jak nim dysponować. Ten majątek gromadziliśmy z własnych składek przez ponad 30 lat w
naszym Związku i dlatego ten majątek należy do nas, do każdego działkowca, do ponad miliona
rodzin działkowych w Polsce.
Jakim prawem posłowie PO zamierzają nam go odebrać?! To ograbienie nas w majestacie
przyszłego nieludzkiego prawa. Dzisiaj państwo oddaje byłym właścicielom to, co za czasów PRL
zostało znacjonalizowane, a nam działkowcom dzisiaj zamierza sie odbierać naszą własność. Cóż
to za paradoks ? Kto takie prawo chce tworzyć w demokratycznym państwie prawa?
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.
Jako działkowiec osobiście oraz wszyscy działkowcy z mojego Ogrodu nie zgadzamy się,
aby o ogrodach działkowych decydowali posłowie PO. Lepiej będzie jak odstąpią od prac nad
jakimikolwiek projektami tyczącymi sie ogrodów działkowych. Nad tym tematem panowie
posłowie PO pastwią nię, ponieważ oni postrzegają w ogrodach tylko grunty a nie ludzi.
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.
Pani Marszałek.
Apelujemy do Pani , aby w pracach sejmowych nad projektami ustawy o ogrodach działkowych
uwzględniono zapisy obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który
wyraża wolę i prawa milionowej rzeszy działkowców. Ten projekt jest stworzony dla ludzi,
obywateli. Pozostajemy w nadziei, że posłowie w woich opracach nad nową ustawą o ogrodach
działkowych zauważą najwyższą wartość, którą jest człowiek i uchwalą prawo dla dobra ludzi.
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