Szanowna Pani
Marszałek Sejmu
EWA KOPACZ
Rodzinny Ogród Działkowy im. „Kolejarz" w Białej Podlaskiej, zwraca się
Z uprzejma prośbą do Pani Marszałek o przyspieszenie w miarę możliwości
skierowanie do Komisji Projektu Ustawy Obywatelskiej wniesionej do Sejmu
przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej w Rodzinnych Ogrodach
Działkowych, Po rozpatrzeniu projektu zgodnego z Konstytucją, prosimy Panią
Marszałek o skierowanie jego pod obrady Sejmu, który w głosowaniu podejmie
stosowna Ustawę gwarantującą istnienie ogródków działkowych i władz
centralnych związku.
Szanowna Pani Marszałek Sejmu, pragnę poinformować Panią, że
większość działkowców to emeryci, renciści, samotne kobiety, którym działka w
pewnym stopniu zaspakaja ich potrzeby w warzywa, owoce oraz możliwość
odpoczynku w gronie rodziny w ogrodzie, często zwanym „oazą zieleni".
Działkowcy naszego Ogrodu często są nazywani mrówkami roboczymi, bo
zdolni SA z każdego skrawka ziemi zrobić uprawne poletko warzywne.
Na zebraniach i naradach z działkowcami są prezentowane różne projekty
uchwał, dla których mówimy stanowcze NIE !
Dla przykładu proszę wziąć projekt opracowany przez zespół
parlamentarzystów PO pod kierunkiem posła Stanisława Huskowskiego z
Wrocławia. Z opracowanego projektu posła St. Huskowskiego cieszą się bardzo
działacze Polskiego Związku Firm Deweloperskich, mówią : „nastąpiła
racjonalizacja wykorzystania terenów ogrodów" - nic dodać.
Nie jest naszym celem, przytoczyć całej haniebnej ustawy ale warto zapoznać
się z ciekawym pomysłem posła St. Huskowskiego m. innymi powstania
Krajowego Funduszu Ogrodowego.
Pomysł posła St. Huskowskiego sprowadza się do :
- wywłaszczenie działkowców z ich majątku /np. altanki/
- wywłaszczenie działkowców z praw do gruntu
- nacjonalnego majątku organizacji pozarządowych
- wprowadzenie dodatkowych podatków
- odebranie działkowcom praw nabytych

2
Dalszych bzdur i nieprawidłowości nie sposób przedstawiać, należy więc
zapoznać się z Projektem Ustawy Platformy Obywatelskiej jaką proponują do
ustawy o ogrodach działkowych parlamentarzyści P.O.
Przytoczone fakty, dobitnie świadczą o rychłej likwidacji Ogrodów i
całego ruchu działkowego w Polsce.
Szanowna Pani Marszałek, nas działkowców jest blisko milion a z
rodzinami, znajomymi i przyjaciółmi tworzymy wielomilionowy elektorat, który
w najbliższych wyborach może odegrać dużą rolę.
Liczymy na pomoc Pani Marszałek i jesteśmy przekonani, że Obywatelski
Projekt Ustawy zgodny z Konstytucją szybko trafi do Komisji sejmowej, a
następnie pod obrady Sejmu, celem uchwalenia Ustawy.

Serdecznie dziękujemy Pani Marszałek w imieniu
240 działkowców i przyjaciół zrzeszonych
w R.O.D. „Kolejarz" w Białej Podlaskiej.
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