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STANOWISKO
Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców
w Opolu w sprawie propozycji posłów Platformy Obywatelskiej
do ustawy o ogrodach działkowych.
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Działkowców w Opolu po szczegółowym zapoznaniu się z propozycjami
posłów Platformy Obywatelskiej do nowej ustawy o ogrodach działkowych
uważa, że są one szkodliwe dla milionowej rzeszy działkowców oraz ogrodów
działkowych.
Autorzy propozycji z wielką premedytacją dążą miedzy innymi do:
• Pozbawienia polskich działkowców nabytych praw,
• Wywłaszczenia

organizacji

działkowców

z

prawa

do

gruntów,

co w konsekwencji otwiera drogę do masowej likwidacji ogrodów,
• Likwidacji

największej

pozarządowej

samodzielnej

organizacji

społecznej,
• Nacjonalizacji majątku.

Rozwiązania zawarte w propozycjach naszym zdaniem godzą w ideę
społeczeństwa obywatelskiego stanowiącego fundamenty demokracji i łamią
panujący w państwie ład konstytucyjny.
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Uważamy, że propozycje Platformy Obywatelskiej pokazują prawdziwe
cele jakie przyświecają tej partii politycznej, a są to naszym zdaniem:
• Dążenie do likwidacji polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego z ponad
100 - letnim dorobkiem i tradycjami,
• Spełnienie oczekiwań określonych grup interesów, których priorytetem
jest szybki dostęp do atrakcyjnych terenów będących w użytkowaniu
naszego związku,
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zdecydowany sprzeciw wobec propozycji Klubu Parlamentarnego PO do ustawy
o ogrodach działkowych. Przyjęcie tych propozycji przez najwyższy organ
władzy ustawodawczej spowoduje zniweczenie pięknych tradycji i dorobku
Polskiego Ruchu Ogrodnictwa Działkowego.

Dlatego apelujemy do Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej
do kierownictwa tej partii o wycofanie się z tak niefortunnych dla działkowców
propozycji.

Uważamy, że członkowie tej partii dotrzymają swojego credo, że „PO jest
partią rozsądku, umiaru, centrum, a nie szaleństwa i skrajności".
Rozwaga i rozsądek będzie szczególnie potrzebny PO w obliczu zbliżających się
wyborów parlamentarnych.

Głęboko liczymy na poparcie obywatelskiego projektu ustawy o
Rodzinnych Ogrodach Działkowych złożonego w Sejmie RP przez komitet
inicjatywy ustawodawczej.

Niniejsze stanowisko kierujemy do:
• Marszałka Sejmu RP - Ewy Kopacz
• Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO
• Przewodniczącego PO - Donalda Tuska
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