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Zarząd R.0„D. '"Przyjaźń " we Wrocławiu wraz z komisjami 
Rewizyjną i Rozjemczą na spotkaniu w dniu 8 stycznia 2013 roku 
w sprawie omówienia propozycji projektu ustawy o ogrodach dział-
kowych przygotowaną przez zespół Posłów Platformy Obywatelskiej 
prowadzącą do całkowitej likwidacji ogrodów* 
Po zapoznaniu się z propozycjami do projektu novej ustawy o ogrodach 
działkowych stwierdzamy,, że te propozycje zmierzają do powolnej, sto-
pniowej likwidacji ogrodów w Polsce, 

Zarząd R.0oD."Przyjaźń" stoi na stanowisku, że taki cel 
wskazuje ewidentnie na likwidację Rodzinnycn Ogrodów Działkowych 
które, powstały z ogromnym wysiłkiem ludzi dziś emerytów i rencistów 
tych najniżej uposażonych a oni to właśnie budowali i budują za 
własne pieniądze, bez żadnego wsparcia ze strony władz państwowych 
czy władz Wrocławia. 
Propozacja przejęcia przez Państwo majątku wszystkich ogrodów 
działkowych jest niezgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej 
i nie uzasadnione ażeby Państwo Polskie zabierało majątek zgromadzony 
przez Działkowców dla siebie0 
Niezgadzamy się na propozycję zniesienia ochrony prawnej R„0oD<, 
i wygaśnięcia użytkowania wieczystego oraz proponowane przez P.0o 

formy prowadzenia ogrodów na podstawia umowy dzierżawy, ponieważ 
taki zapis może być w każdej chwili i w każdym czasie wygodnym dla 
władz wypowiedziany,nikt nie będzie pewien jutra, a władze gminy będą 
wspierać się ustaleniami miejscowego zagospodarowania przestrzennego 
przez siebie zatwierdzonego0 

Zarząd R00oD„. "Przyjaźń" jak i Komisje statutowe zastanawiają 
się dlaczego P,>0o dąży do ruiny i likwidacji ogrodów działkowych 
i chcą obciążać i tak biednych emerytów, rencistów w postaci opłaty 
za użytkowaną działkę w oparciu o ceny rynkowe gruntów oraz za u śytko-
wanie części wspólnej obowiązkowe opłaty na inwestycje i remonty 
jak i obciążać podatkiem od części wspólnej oraz opłaty za pokrycie 
kosztów prowadzenia ogrodu». 
Z propozycji do projektu ustawy Platformy Obywatelskiej wynika 
całkowite ubezwłasnowolnienie działkowca i podporządkowanie go Władzom 

•p Gminy jak i obowiązkowego zmniejszenia altan do 20 m"co wynika z newyc 
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że obecna powierzchnia 25m jest zaduża i jak to zrobić z już wymuro-
wanej altany odciąć 5 m2? ażeby się zgadzało. 
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Propozycje Platformy Obywatelskiej oabierrmy jako łamanie praw 
działkowców, obywateli Państwa Polskiefo zapisanych w Konstytucji 
R.P» Przypominamy, że takie oropozycje nie tylko odbiegają ®d 
wyroku Trybunału konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2G12 roku ale stoją 
w rażącej sprzeczności z jego treścią. Takie propozycje P..0. są dla 
nas rażące, brzmią złowrogo0 

Zarząd R.O.I)., "Przyjaźń.'" we Wrocłav/iu i Komisje statutowe 
w: całości odrzucają propozycję posłów Platformy Obywatelskiej oraz 
zwracamy się do Posłów Po.0o ® zaprzestanie działań przeciwko własnym 
obywatelom Polski ale raczej o zdecydowane poparcie projektu obywatel-
kiego Ustawy •< R,.0,I)„. która jest bardzo dobra i będzie służyć naszym 
działkowcom i ich rodzinom i jako jedyna ma szansę na wdrożenie w 
życie i jego realizację dla dobra społecznego« 
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