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STANOWISKO
Zarządu ROD „Przylesie"w Sulechowie
w sprawie założeń do ustawy o ogrodach działkowych proponowanych przez
zespół parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej
Szanowni Posłowie Platformy Obywatelskiej!
Dotarły do nas materiały dotyczące założeń do ustawy o ogrodach działkowych proponowane
przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej, pracujący po kierownictwem Pana Stanisława
Huskowskiego. Jakże wielkie zdziwienie wywarły na nas poszczególne zapisy założeń odbiegające
od wielu zapewnień posłów PO wygłaszanych na spotkaniach, którzy utwierdzali nas w
przekonaniu, że rządząca partia nie pozwoli nas skrzywdzić i zachowa nasz wieloletni ciężko
wypracowany dorobek działkowy.
Wzburzenie wywołują zapisy zawarte w dokumencie które likwidują i nacjonalizują majątek
naszej samorządnej społecznej organizacji oraz ubezwłasnowolniają ogrody działkowe, pozbawiają
je samodzielności i w pełni podporządkują administracji publicznej.
Wielce niezrozumiałym jest propozycja nałożenia na działkowców czynszów których wysokość
kształtować się będzie w zależności od wartości rynkowej gruntów na których gospodaruje ogród.
Można już na wstępie stwierdzić, że wielu działkowców nie będzie stać na utrzymanie działki,
biorąc pod uwagę iż nie będą to jedyne opłaty który musi ponieść działkowiec.
Całkowicie już niezrozumiałymi są proponowane rozwiązania dotyczące altan, a szczególnie
zmniejszenie powierzchni altan do 20 m2. Nie wiemy dlaczego istniejące normy powierzchni
altanek 25 m2 i 35 m2 przeszkadzają autorowi, normy które od lat funkcjonują, a altanki o tych
powierzchniach dobrze służą działkowcom. Kompletnie absurdalnym zapisem popisał się autor w
sprawie doprowadzenia między innymi altan w ciągu 10 lat do stanu zgodnego z nowymi
przepisami. W rezultacie ogromna rzesza działkowców ma zostać zmuszonych do zmniejszania
powierzchni istniejących legalnie altan oraz odłączenia ich od gruntu. Panowie posłowie, chyba
dalszy komentarz do tego zapisu jest zbyteczny.
Biorąc powyższe pod uwagę uważamy, że obecne założenia do projektu przedstawione
przez PO są nie do przyjęcia przez działkowców, dlatego wzywamy posłów PO do ich
odrzucenia.
Zwracamy się jednocześnie do wszystkich Posłów o poparcie opracowanego przez nas
działkowców projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, jako projektu obywatelskiego,
projektu który gwarantuje działkowcom utrzymanie nabytych praw, a jednocześnie jest w zgodzie
z zapisami wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Apelujemy również o dotrzymanie słowa składanego przez posłów - „że nie pozwolimy by
działkowcom stała się krzywda", a co nie wynika z cytowanych wyżej założeń.

