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Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina" we Wrocławiu, po zapoznaniu się z
propozycjami do projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Platformy Obywatelskiej pod
kierunkiem posła Stanisława Huskowskiego, wyraża swój protest przeciw takim
ustawowym
rozwiązaniom.
Te propozycje prowadzą wprost do likwidacji ogrodów działkowych i całkowitego zmarnowania
dorobku wielu pokoleń działkowców.
Cała infrastruktura obecnych ogrodów wykonana została ogromnym wysiłkiem własnym
działkowców i za ich własne pieniądze, bez wsparcia ze strony Państwa, czy Gminy.
Proponowana likwidacja Polskiego Związku Działkowców pozbawi poszczególne ogrody ochrony
prawnej.
Proponowana forma prowadzenia ogrodu działkowego na podstawie umowy dzierżawnej może być w
każdym czasie wypowiedziana w wyniku ustaleń miejscowego planu zagospodarowania. To prowadzi
do ciągłej tymczasowości i niepewności, które sprzyjają brakowi chęci do właściwego
zagospodarowywania ogrodów. Trudności finansowe gmin mogą sprzyjać sprzedaży tych terenów
właśnie na cele komercyjne.
Restrykcyjne obciążenia finansowe rodzin działkowców w postaci opłat za użytkowaną działkę w
oparciu o cenę rynkową gruntów, opłaty za użytkowanie części wspólnej, opłaty za inwestycje i
remonty oraz prowadzenie ogrodu, mogą doprowadzić do samoistnej rezygnacji działkowców, a
zatem do likwidacji ogrodu.
Prowadzenie ogrodu działkowego przez tymczasowe stowarzyszenie, gminę, a nawet jednostkę
zewnętrzną, to następny czynnik sprzyjający niestabilności pracy dla ogrodu.
Ogrody działkowe są ważnym ogniwem solidarności ludzkiej, aktywności społecznej i mają ogromne
znaczenie rekreacyjne tak dla starszego pokolenia jak i dla młodych rodzin z dziećmi, których
niejednokrotnie nie stać na wyjazdy wakacyjne, lub kolonie.
Ta propozycja zespołu posłów Platformy Obywatelskiej jest niebezpiecznym zaprzeczeniem tej
solidarności ludzkiej. Ogrody działkowe, to nie wymysł komunistów. Istnieją one w wielu krajach
Europy i dążenie do ich likwidacji takimi pokrętnymi metodami jest dla działkowców bardzo czytelne
i niepokojące.
Należy pamiętać, że pieniądze otrzymane ze sprzedaży takich terenów dostaje się raz, a szkody
społeczne i moralne, po takich decyzjach są nieodwracalne i o tym powinni pamiętać posłowie
Platformy Obywatelskiej.
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