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Stanowisko
dotyczące propozycji do ustawy o ogrodach działkowych
autorstwa zespołu parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej

W ostatnich tygodniach ubiegłego roku zespół posłów Platformy Obywatelskiej
pod kierownictwem posła Stanisława Huskowskiego przedstawił opracowane
propozycje do nowej ustawy o ogrodach działkowych. Po wyroku Trybunału
Konstytucyjnego posłowie Platformy Obywatelskiej wypowiadali się , że
„działkowcom nie stanie się krzywda", że jest możliwość opracowania nowej
ustawy zabezpieczających potrzeby wszystkich stron występujących w
zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem ogrodów działkowych.
Działkowcy z zainteresowaniem oczekiwali na przedstawienie propozycji w tym
zakresie. Przecież Platforma obywatelska to największy klub parlamentarny, a
także ugrupowanie polityczne tworzące Rząd RP odpowiedzialny za
funkcjonowanie naszego państwa .
Niestety kolejny raz okazało się, że to szczyt optymizmu wierzyć politykom na
słowo. Okazuje się , iż PO w najmniejszym stopniu nie jest zainteresowana
podjęciem działań do tworzenia nowych ram i zasad ruchu ogrodnictwa
działkowego w których to działkowicz jako istotna a może nawet i
najważniejsza strona ma określone prawa a nie tylko i wyłącznie same
obowiązki. Przecież ogrody działkowe to nie jest coś co ma dopiero teraz
powstać dzięki łaskawości polityków, ale wielopokoleniowy dorobek i tradycja
ruchu ogrodnictwa działkowego szczycącego się istnieniem już od 120 lat.
Uczestnicy narady księgowych i skarbników z Rodzinnych Ogrodów
Działkowych okręgu elbląskiego wnikliwie zapoznali się z propozycjami PO do
nowej ustawy. Niestety jesteśmy przekonani, że uchwalenie nowej ustawy w
proponowanej treści to nie tylko radykalne pogorszenie sytuacji ogrodów tym
samym i działkowców, ale również w bardzo niedalekiej perspektywie czasowej
koniec istnienia zdecydowanej większości ogrodów w Polsce. To cofnięcie
ruchu ogrodnictwa działkowego do punktu zerowego.
Nasza ocena propozycji PO wynika również z porównania ich z treścią
obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych. Oceniamy go , że
zabezpiecza on prawa i interesy wszystkich stron i uczestników procesów

związanych z ruchem działkowym. Jesteśmy zdania że projekt obywatelski
został opracowany z poszanowaniem zasad Konstytucji RP.
Co jest bardzo istotne uwzględnia on w pełni stanowisko Trybunału
Konstytucyjnego, które zostało zawarte w wydanym wyroku w lipcu 2012 roku..
Propozycja obywatelskiego projektu ustawy
wprowadza pełną swobodę
zrzeszania. Ogrody mają być prowadzone przez stowarzyszenia . Nie narzuca
się ich charakteru i zakresu działania czy będą one ogólnopolskie , regionalne
lub tylko ogrodowe. Działkowiec zachowa prawo do działki nawet rezygnując z
członkostwa w stowarzyszeniu. To tylko część propozycji znajdujących się w
projekcie obywatelskim. Jesteśmy zdania ,że jest on godzien poparcia przez
wszystkich parlamentarzystów o co gorąco apelujemy
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