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Stanowisko
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczne Wzgórze" w Wałbrzychu w spr.
założeń do projektu ustawy o ROD przygotowywanego przez
Platformę Obywatelską.

Szanowna Pani Marszałek
Informacje oraz materiały dotyczące przygotowywanego przez PO
projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, jakie docierają do nas
budzą wśród działkowców wiele niepokoju z uwagi na to, że jest ona sprzeczna
z oczekiwaniami działkowców.
Niepokój budzi w niej fakt, iż przygotowywany projekt narusza w
szczególności:
trwałość istnienia ogrodów poprzez wprowadzenie formy ogrodów
czasowych
likwiduje posiadane dotychczas prawa do terenów ROD
nacjonalizuje i komercjalizuje infrastrukturę ogrodową
likwiduje prawo do ochrony ogrodów przed likwidacją
likwiduje prawo do niskich, dostępnych dla działkowców opłat za
korzystanie z działek
likwiduję prawo działkowca do własności majątku na działce utworzonego
przez działkowca z jego środków

Pani Marszałek
Takie przygotowanie ustawy stoi w sprzeczności z deklaracjami jakie
publicznie prezentował Premier Donald Tusk oraz inni parlamentarzyści PO.
Przypomnę, że deklaracje te szły w kierunku uszanowania w maksymalnym
stopniu nabytych praw działkowców. Pan Premier oświadczył, że on i cała
Platforma Obywatelska nie pozwoli zrobić krzywdy polskim działkowcom.
Przypomnę, że wielu z nich to także wyborcy PO.
Niestety przedstawione założenia stwarzają wrażenie, że osoby
przygotowujące nową ustawę utraciły wrażliwość społeczną i działają wbrew
oczekiwaniom szerokiej rzeszy działkowców, którzy są przeważnie osobami o
bardzo niskich dochodach, dla których ich ogród,
to jedyne miejsce
wypoczynku i niejednokrotnie jest on środkiem pozwalającym wzmocnić coraz
częściej ubożejący budżet domowy.
Pani Marszałek
Apelujemy do Pani i wszystkich posłów Platformy Obywatelskiej o
realistyczne spojrzenie na problemy wielkiej rodziny działkowców. Prosimy o
przygotowanie życzliwej dla środowiska działkowego ustawy o ogrodach
działkowych i sugerujemy aby w pracach tych brano pod uwagę te zapisy, które
zamieszczone są w obywatelskim projekcie ustawy, przygotowanym prze Polski
Związek Działkowców.
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