Stanowisko
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy
z dnia 10 grudnia 2012roku
w sprawie poparcia i propagowania obywatelskiego projektu ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przygotowany i
złożony w Sejmie RP w wyniku decyzji wyroku Trybunału Konstytucyjnego powstał z
inicjatywy i przy poparciu całego środowiska ogrodów działkowych. Projekt wyraża
wolę polskich działkowców, przede wszystkim chroni ich prawa do działki i własności
zarówno altan i nasadzeń, a także zapewnia zwolnienia podatkowe. Propozycje zawarte
w treści obywatelskiego projektu ustawy o r.o.d. uwzględniają wszystkie uwagi,
postanowienia i wytyczne zawarte w wyroku Trybunału, wśród których bardzo istotnym
rozwiązaniem jest wprowadzenie pełnej swobody zrzeszania, z zachowaniem zasad
demokracji, dających działkowcom i ogrodom prawo do podejmowania w tym zakresie
samodzielnych decyzji.
Projekt zawiera korzystne propozycje rozwiązań przede wszystkim dla samych
działkowców, dla ogrodów działkowych i dla całego ruchu ogrodnictwa działkowego w
Polsce, ale też i dla społeczności lokalnych.
Dowodem powszechnego uznania i wsparcia dla obywatelskiego projektu ustawy jest
bardzo dynamicznie przebiegająca zbiórka podpisów pod projektem. Wierzymy, że ilość
osób wspierających projekt obywatelski wymusi pretekst do poważnego potraktowania
przez polityków, propozycji wypracowanych przez środowisko ludzi bezpośrednio
zainteresowanych przyszłością ogrodów.
W ostatnim czasie zainteresowanie tematyką dotyczącą przyszłych losów ogrodów
działkowych wykazują niemal wszystkie ugrupowania polityczne. Jest już oficjalny
projekt SLD, będący tylko nowelizacją dotychczasowej ustawy o r.o.d. Do Sejmu
wpłynął też projekt Solidarnej Polski, z którego treści wynika brak wyciągnięcia
wniosków z losu złożonego w 2009 roku, niemal identycznego projektu sygnowanego
przez PiS.
Prowadzone na terenie całego kraju konsultacje z parlamentarzystami Platformy
Obywatelskiej pozwoliły działkowcom zapoznać się z przygotowywanym, wstępnym
projektem ustawy tego ugrupowania. Lektura jego zapisów pozwala nam na wyrażenie
zdecydowanej dezaprobaty dla proponowanych w nim rozwiązań, świadczących o
całkowitej ignorancji dla praw ludzi - użytkowników działek w r.od., dotyczących
między innymi własności indywidualnej oraz wspólnej infrastruktury ogrodów
powstałej ze środków i pracy społeczności ogrodowych. Projekt opiera w swym
założeniu znaczne ograniczenie praw działkowców oraz prowadzi do niekorzystnych
warunków funkcjonowania ogrodów, zagrażających ekonomicznym możliwościom
dalszego korzystania z działek przez ich dotychczasowych użytkowników. Projekt nie
uwzględnia ponadto istnienia zorganizowanych struktur ogólnokrajowych działkowców.
Jako działkowcy widzimy potrzebę zachowania ogólnokrajowych struktur organizacji
polskich działkowców, kontynuujących dzieło współtworzenia przyszłości ruchu
ogrodowego w Polsce.
W obecnej chwili oczekujemy wsparcia od polityków, od posłów na Sejm i senatorów,
bez względu na ich przynależność partyjną. Tworzenie kolejnych projektów
prowadzących proponowanymi rozwiązaniami do utraty zaufania Obywateli dla
Państwa, w kontekście złożonego już w Sejmie RP projektu obywatelskiego ustawy,

stwarza uzasadnione podejrzenie celowego działania, zmierzającego do nie przyjęcia w
okresie 18-miesięcznym - wyznaczonym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego - nowej
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, skutkującego pozbawieniem możliwości
istnienia zorganizowanego ruchu ogrodowego w Polsce.
Wierzymy w świadomość polityków, w ich chęć realizacji zadań służących polskiemu
społeczeństwu, w ich obiektywizm i sposób postrzegania działkowców jako ludzi których
interesu podjęli się bronić.

