STANOWISKO
Zarządu i Komisji Rozjemczej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „LOTOS"
w Oleśnicy z dnia 29.12.2012r. w sprawie propozycji do projektu ustawy
o ogrodach działkowych autorstwa Platformy Obywatelskiej.
Zarząd i Komisja Rozjemcza Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „LOTOS"
w Oleśnicy, działając w imieniu wszystkich członków Ogrodu, rozważał sytuację
Polskiego Związku Działkowców oraz problemy, z którymi przyszło nam się zmierzyć
po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych.
Uznając
ostateczne
rozstrzygnięcie
Trybunału
Konstytucyjnego
uwzględniające stan prawa konstytucyjnego w Polsce Zarząd i Komisja Rozjemcza
rozważył szczegółowo obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych. Najważniejsze założenia projektu to: swoboda zrzeszania się
działkowców, respektowanie praw nabytych przez działkowców, pogodzenie praw
samorządów terytorialnych i Skarbu Państwa z potrzebą, ochrony ROD, gwarancja
działek zamiennych przy ewentualnym likwidowaniu Ogrodu oraz ochrona interesów
działkowców w przypadku roszczeń co do terenów Ogrodu.
Wobec powyższego projekt w całości akceptujemy i popieramy.
Po zapoznaniu się z projektem ustawy opracowanym przez zespół
parlamentarzystów PO stwierdzamy, że założenia do projektu stanowią nieadekwatne
do naszych oczekiwań rozwiązania, a są wręcz przeciwne naszym oczekiwaniom we
wszystkich przedstawionych propozycjach.
Odrzucamy taki sposób traktowania ludzi, którzy dziesiątki lat pracuja_ i żyją ze
swoich Ogrodów zapewniając sobie także godziwą egzystencję. Żądamy
rozpatrywania w pracach parlamentarnych naszego, obywatelskiego projektu, właśnie
w imię urzeczywistniania konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej.
Ogrody działkowe, ze swoją tradycją i wylewanym często potem w czasie
uprawiania każdej piędzi ich ziemi nie mogą ulec zagładzie przez nieprzemyślane
decyzje parlamentarne oraz zaborcze plany różnych opcji biznesowych. O każdy
działkowy kawałek ziemi drżą ludzie, którzy nie zaliczają się do zamożnych,
w większości w podeszłym wieku i często schorowani, głównie emeryci i renciści
potrzebujący uzdrawiającego kontaktu z Naturą.
Byłoby niesprawiedliwością dziejową nierozpatrzenie obywatelskiego projektu
ustawy, który jako działkowcy złożyliśmy w parlamencie. W tym przypadku nie wolno
brać pod uwagę interesów politycznych żadnej partii - TYLKO GŁOS OBYWATELI
I DZIAŁKOWCÓW!.
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