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STANOWISKO
Zarządu ROD „Stokrotka" oraz ogrodowych Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej
wobec propozycji

do projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa
Platformy Obywatelskiej

My, przedstawiciele społeczności ogrodu „Stokrotka" we Wrocławiu, zebrani w dniu 28
grudnia 2012 roku po zapoznaniu się z propozycjami do projektu nowej ustawy o ogrodach
działkowych opracowanymi przez zespół posłów PO kategorycznie protestujemy przeciwko
wprowadzeniu tych propozycji do polskiego prawa.
Wcześniej

z

Obywatelskiej,

nadzieją obserwowaliśmy spotkania z parlamentarzystami

Platformy

na których działkowcy przekonywali ich do obywatelskiego projektu ustawy

0 ogrodach działkowych. Do treści projektu odnosili się pozytywnie.

Jednak z zajęciem

ostatecznego stanowiska wstrzymywali się tłumacząc, że oczekują na własny projekt
opracowywany przez zespół parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. Przypominali, że
Pan Premier publicznie deklarował, iż działkowcom nie może stać się krzywda. My też
mieliśmy taką nadzieję!
Teraz jednak po zapoznaniu się z założeniami projektu ustawy autorstwa PO jesteśmy
zatrwożeni i przerażeni wykazem potencjalnych poczynań ewidentnie zmierzających do
likwidacji ogrodów działkowych i totalnego pognębienia działkowców.
zamiarem projektu jest
Działkowców,

Zrozumieliśmy, że

unicestwienie naszego reprezentanta, jakim jest

ubezwłasnowolnienie

organizacji

Polski Związek

pozarządowych,

następnie

podporządkowanie stowarzyszeń działkowców gminom, zawłaszczenie przez

państwo

1 gminy majątku wypracowanego przez lata przez działkowców, nakładanie na nas obciążeń
finansowych, doprowadzenie w szybkim czasie do ruiny

większości ogrodów,

aby

realizować plany zagospodarowania terenów, następnie po likwidacji ogrodów nałożenie
na stowarzyszenia obowiązku

rekultywacji gruntów na koszt użytkowników

działek

w zamian nie dając żadnych innych terenów.
Propozycje tego projektu w dużej mierze odbiegają od wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 11 lipca 2012 roku i są sprzeczne z jego treścią, zmierzają do pozbawienia nas,
milionów działkowców praw nabytych w oparciu o zapisy ustawy. Propozycje te odbieramy

jako bezwzględne łamanie naszych praw, praw działkowców, obywateli Państwa Polskiego,
zapisanych w Konstytucji RP.
Apelujemy

gorąco do posłów PO o zrewidowanie intencji swoich prac nad ustawą

i o przychylne zainteresowanie się obywatelskim projektem ustawy o ROD opracowanym
przez środowisko działkowe.
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