Stanowisko
Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie propozycji posłów Platformy Obywatelskiej do projektu nowej ustawy o ogrodach
działkowych.
Członkowie Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec
zapisów, które mają znaleźć się w projekcie nowej ustawy o ogrodach działkowych opracowanym
przez posłów PO. Posłowie z Klubu Parlamentarnego PO zaprezentowali propozycje, które
nie uwzględniają oczekiwań miliona rodzin działkowców w Polsce.
Wprawdzie niektórzy posłowie PO uczestniczący w zebraniach i spotkaniach z działkowcami,
które odbywają się w wielu miastach w kraju, obiecują, że w nowej ustawie o ogrodach
działkowych
zachowane zostaną ogrody działkowe oraz podstawowe prawa działkowców.
Niektórzy nawet popierają obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych swoimi
podpisami. W ten sposób posłowie PO publicznie niby popierają
obywatelską inicjatywę
działkowców, jednak wewnątrz Klubu Poselskiego PO realizowane są inicjatywy przeciwko
działkowcom. Trudno nie ocenić takiej sytuacji jako świadomego działania obliczonego na
uspokojenie działkowców i „uśpienie" ich czujności. Stwierdzić zatem należy, że działkowcy oraz
opinia publiczna jest okłamywana.
Dowodzą o tym propozycje do projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych opracowane przez
zespół powołany przez Klub Parlamentarny PO.
Z propozycji tych wynika wprost, że posłowie PO dążą do uchwalenia takiego prawa, które:
zlikwiduje ogólnopolską organizację - Polski Związek Działkowców i znacjonalizuje jego majątek,
który powstał z własnych środków finansowych działkowców, a działkowcom zakaże zrzeszania
się w organizacje poza strukturę ogrodu, pozbawi ich wszystkich dotychczas posiadanych praw do
terenów ogrodów i wprowadzi podatki za własne altany, za całość gruntów i budynków ogrodu.
To jedynie niektóre propozycje posłów PO, które „nie skrzywdzą działkowców", jak to publicznie
obiecywano.
Pozostałe propozycje są również nie do zaakceptowania przez działkowców, ponieważ likwidują
samorządność, samodzielność, niezależność i demokrację w ogrodach. W warunkach
zapowiadanego prawa przez posłów PO działkowcy nie będą mieli żadnego wpływu na sprawy
funkcjonowania ogrodów a także nie będą mogli tak jak dotychczas powszechnie i bezpłatnie
korzystać z gruntów ogrodów.
Propozycje posłów PO zmierzają w kierunku ustanowienia silnej pozycji właścicieli
gruntów ogrodów działkowych. Jeśli takie przepisy wejdą w życie wówczas gminy i skarb państwa
staną się monopolistami gruntów ogrodów działkowych, którzy sami i bez ograniczeń będą
przesądzać o losach ogrodnictwa działkowego
w Polsce bez możliwości obrony praw
działkowców.
Na takie prawo, które proponują posłowie PO nigdy nie będzie zgody działkowców.
Stanowisko niniejsze przekazujemy
Marszałek Sejmu RP - Pani Ewie Kopacz,
Przewodniczącym Klubów Poselskich Sejmu RP.
Do wiadomości:
Krajowa Rada PZD.

