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Stanowisko

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im „ Nad Wisłą" w Tczewie
Pani Marszałek!
Zwracajmy się do Pani kolejny raz w sprawie ustawy o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych.
Pani Marszałek Sejmu przyjęła projekt obywatelski o ROD do którego miała
zastrzeżenia. Znamy ten projekt czynnie1 udzielamy mu poparcia, ale w ostatnim
czasie pojawił się projekt p©stav\yPlatformy Obywatelskiej pod kierownictwem posła
Stanisława Huskowskiego z Wrocławia.
Pani Marszałek!
Analizując poszczególne rozdziały objawia się cel do jakiego dąży Platforma
Obywatelska. Rozdział drugi pokazuje jak można pozbawić wszystkich praw
działkowców do gruntów w wyniku czego działkowcy zostaną pozbawieni swoich
działek i ogrodów. Ogranicza się czas życia ogrodów. Rozdział trzeci rozprawia się z
działkowcami a dotyczy konfiskaty mienia - państwo lub gmina przejmą własność
infrastruktury, która służyła ogółowi działkowców, zaś brak zapisów o odrębnej od
gruntu własności naniesień na działce. W projekcie wyraźnie widać dążenie do
opanowania wszystkich dziedzin przestrzeni publicznej w tym istniejącej największej
w Polsce organizacji społecznej. Politycy pozbawiają lub ograniczają działkowcom
wpływ na decyzje dotyczące spraw i gruntu. Samodzielności stowarzyszeń
prowadzących ogrody ma być mocno ograniczona przez roz
właściciela. Projekt Platformy Obywatelskiej proponuje
wszystkich praw nabytych co doprowadzi do zniszczenia wielopokoleniowego
dorobku i tradycji ogrodów. Nakłada na działkowców opłaty za korzystanie z terenów

ustalonych w oparciu o r^nkovyą wartość podatki za altany i obowiązek ich
przebudowy oto 10 lat, obekłsfnfe1'działkowcom bezterminowych praw do działek.
W projekcie brak realnych mechanizmów chroniących ogrody przed likwidacją lub
nadużywaniem właściciela terenu w przypadku sporu z organizacją działkowców.
Projekt PO to zabranie emerytom i rencistom jeszcze po kilkaset złotych rocznie.
Prosimy Panią Marszałek by wpłynęła na posłów PO by zostawili nasze ogrody w
spokoju bo tylko nam szkodzą. Mamy opracowany własny projekt - obywatelski o
ROD. Nigdy nie będzie naszej zgodny proponowane przez posłów Platformy
Obywatelskiej prawdo naszych ogrodach.
Zdecydowanie popieramy Obywatelski projekt ustawy o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych.
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