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STANOWISKO
w sprawie założeń do ustawy o ogrodach działkowych redakcji PO
Po zapoznaniu z założeniami do ustawy o ogrodach działkowych
opracowanych przez zespół parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej
pod kierownictwem posła Stanisława Huskowskiego, zostaliśmy zszokowani
propozycjami tego gremium. Propozycje te oznaczają pogorszenie warunków
funkcjonowania ogrodów i odebraniu - wygaszeniu działkowcom ich
dotychczasowych praw posiadanych, użytkując działki w rodzinnym ogrodzie
działkowym. Założenia do ustawy o ogrodach działkowych wskazują
na całkowity brak zrozumienia istoty oraz specyfiki ogrodnictwa działkowego.
Stoją również w całkowitej sprzeczności z ideą państwa i społeczeństwa
obywatelskiego. Jak mamy rozumieć postulat zawłaszczenia przez Państwo
i gminy majątku ogrodowego i majątku działkowców, jak można nazwać
ubezwłasnowolnienie organizacji pozarządowej, jak tylko dyskryminacją i tym
terminem odebrać milionowi działkowców praw nabytych w oparciu o zapisy
ustawy. Ponadto, założenia te są sprzeczne z Konstytucją RP, gdyż naruszają
podstawowe standardy demokratycznego państwa, zakładając przymusową
likwidację PZD - jednego z najliczniejszych związków, zrzeszających milion
polskich rodzin działkowych.
Nasze działkowe środowisko opracowało projekt ustawy stanowiący
odpowiedź na wyzwanie, przed którym postawiony został Sejm po wyroku
Trybunału Konstytucyjnego. Nasz związkowy projekt jest zgodny z zaleceniami
Trybunału, gwarantujący działkowcom dalszą możliwość korzystania z działki,
dobrowolność zrzeszania się, zachowując ponad 100-letnie nabyte prawa nie zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny - oraz swoje historyczne
nazewnictwo utrwalone w społeczeństwie.
Zapytujemy - jak mamy zrozumień, w porównaniu z szumną zapowiedzią
posłów Platformy Obywatelskiej po ogłoszeniu wyroku Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
„że ta Partia nie skrzywdzi działkowców" - a co przygotowała w parę miesięcy

później, w założeniach do ustawy o ogrodach działkowych - to totalna
likwidacja ruchu działkowego w Polsce.
Z takimi założeniami do ustawy redakcji PO nie godzimy się, jest
to wyrok wymierzony z premedytacją w likwidację naszego Związku i przejęcie
majątku i gruntów, w majestacie prawa przez ekipę rządzącą w kraju.
Czy tak ma wyglądać zapewnienie miliona polskich rodzin - „że żadna
krzywda ich nie spotka".
Zwracamy się do Pani Marszałek RP o poparcie naszego projektu ustawy
o ROD - który naprawdę nie skrzywdzi żadnej polskiej rodziny i zabezpiecza
dalszy rozwój ogrodnictwa działkowego.
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