Wałbrzych, 20 grudnia 2012 r.

Rodzinny Ogród Działkowy
„Podzamcze" w Wałbrzychu

Marszałek Sejmu RP
Przewodniczący
Klubu Parlamentarnego
Platformy Obywatelskiej
Stanowisko
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podzamcze" w Wałbrzychu w sprawie
propozycji projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych opracowanych przez
zespół powołany przez Klub Parlamentarny PO.
Działkowcy z naszego Ogrodu zapoznali się z propozycjami do projektu
ustawy o ogrodach działkowych
autorstwa zespołu powołanego przez Klub
Parlamentarny PO i stwierdzają, że posłowie PO dążą do zrujnowania rodzinnych
ogrodów działkowych i do ich likwidacji. Zaś działkowców w tychże propozycjach
potraktowali z pogardą, traktując ich jako mało świadomą społeczność, którą należy
pozbawić wszelkich praw nabytych związanych z dotychczasowym korzystaniem
z działek, nałożyć podatki i inne opłaty, zlikwidować legalnego reprezentanta ich
interesów tj. Polski Związek Działkowców by wreszcie można było ich zepchnąć na
margines życia społecznego. W ten sposób zostaną ujarzmieni i nie będą stanowili
przeszkody aby właściciele gruntów ogrodów działkowych mogli swobodnie tymi
terenami rozporządzać.
Tak nastąpi jeśli wejdą w życie proponowane przepisy stanowiące o:
- wygaszeniu dotychczas posiadanych praw działkowców do terenów
rodzinnych ogrodów działkowych, w tym odebranie im
bezterminowego
prawa do korzystania z działek,
- wywłaszczeniu działkowców z ich własnego majątku na działkach,
- nacjonalizacji i komunalizacji infrastruktury ogrodowej zbudowanej
z własnych środków działkowców,
- likwidacji Polskiego Związku Działkowców - pozarządowej organizacji
działkowców i wywłaszczenie jej z nabytych praw do gruntów ogrodów
działkowych oraz nacjonalizacji jej majątku,
- likwidacji samorządnych organizacji działkowców, bowiem propozycje
wskazują jedynie na działanie organizacji działkowców tylko na szczeblu
ogrodu,
- nałożeniu na działkowców podatków za grunty i za własne altany i budynki
w ogrodach służące do wspólnego korzystania,
- likwidacji
jakiejkolwiek
samorządności
w
ogrodach
poprzez
podporządkowanie podmiotów zarządzających ogrodami
właścicielom

gruntów,
- swobodnym dysponowaniu gruntami ogrodów przez właścicieli - gminy lub
skarb państwa, co jest równoznaczne z otwarciem drogi do masowej likwidacji
ogrodów.
Z tych niektórych tylko propozycji wynika bezspornie, że posłowie PO
konsekwentnie i świadomie chcą
stanowić prawo
bez udziału działkowców
w przekonaniu, że władza wie lepiej, co się działkowcom należy. Według autorów
propozycji działkowcy mieli za dużo praw, w tym ochronę przed łatwym dostępem
do terenów ogrodów w celu przeznaczania ich na inne różne cele. Dlatego teraz
milion rodzin działkowców w Polsce - demokratycznym państwie prawa, musi
zostać upokorzona poprzez zniesienie samorządności, niezależności i demokratyzacji
w ogrodach i podporządkowanie ich właścicielom gruntów.
Propozycje zespołu posłów PO działkowcy odbierają jako próbę rażącego
łamania praw działkowców jako obywateli, praw które chroni Konstytucja RP.
Propozycje te są w wielu przypadkach sprzeczne z treścią wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. W wyroku tym Trybunał zwrócił uwagę, aby
ustawodawca tworząc nowe przepisy, w miejsce zakwestionowanych przez Trybunał,
nie pogorszył warunków uprawy działek przez działkowców. Widocznie posłowie
poprzez warunki uprawy działek rozumieją narzędzia pracy na działce, dostęp do
ogrodów i terenów wspólnych, dostęp do infrastruktury ogrodowej.
Działkowcy w całości odrzucają propozycje posłów PO i proszą przy tym
o zaprzestanie prac nad ustawą o ogrodach działkowych. Lepiej zło zniszczyć
w zanadrzu, niż je naprawiać kiedy będzie już za późno - mówią działkowcy.
Działkowcy z ROD „:Podzamcze" w Wałbrzychu popierają obywatelski
projekt ustawy o ogrodach działkowych. Podpisało się pod nim ponad 2.400 osób
a więc tyle, ile jest ich na dzień dzisiejszy w Ogrodzie. Te liczby mówią same za
siebie - działkowcy oczekują uchwalenia prawa dla działkowców, a nie przeciwko
nim.
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