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Zarządu i Komisji Statutowych ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie dotyczące
założeń do projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przygotowanego przez
Platformę Obywatelską.
Statutowe organy PZD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Emilii Gierczak
w Koszalinie po zapoznaniu się z założeniami do projektu ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych opracowanymi przez zespól Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej
wyrażają stanowczy protest przeciwko zapisom przedstawionego projektu.
W naszej ocenie przygotowany projekt ustawy, czy też jak to nazwano wstępne założenia do
projektu w istocie są zapisami wskazującymi sposób zlikwidowania rodzinnych ogrodow
działkowych w Polsce.
Wielokrotnie środowiska działkowców podkreślały, że nie wyrażają zgody na likwidację
funkcjonującego zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym Polskiego Związku
Działkowców. Organizacja nasza jest jedynym gwarantem funkcjonowania ruchu
ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. Nie wyrażamy zgody na nacjonalizację
i komunalizację zbudowanej przez nas infrastruktury ogrodowej, zniesienia mechanizmów
prawnych chroniących ogrody przed nieuprawnioną likwidacją oraz nałożeniem wysokich
opłat za użytkowanie działki, które to opłaty będą czynnikiem decydującym o dalszych losach
ogrodów.
Ośmielamy się przypomnieć Państwu Parlamentarzystom, ze jesteśmy wyborcami i mamy
prawo oczekiwać, że Posłowie i Senatorowie RP będą działać dla dobra wszystkich
obywateli, a nie tylko na rzecz lobby deweloperskiego
Jeżeli rzeczywiście istnieje potrzeba prawnego uregulowania funkcjonowania ogrodów
działkowych w Polsce, to z całą odpowiedzialnością twierdzimy, że najlepszą byłaby ustawa
zgodna z obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych,
opracowanym przez Polski Związek Działkowców. Projekt obywatelski jest projektem
stworzonym przez ludzi dla ludzi
Pragniemy wyrazić naszą nadzieję, że Pani Marszałek nie dopuści do uchwalenia przepisów
prawa, które zniszczą piękną ideę ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Członkowie statutowych organów PZD w ROD

Do wiadomości:
Rada Krajowa PZD

