POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „RELAKS"
UL. DOJAZD, POZNAŃ

Poznań, dnia 13 kwietnia 2013r.

Pani Ewa Kopacz
MARSZAŁEK SEJMU RP

Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczego
Rtitfdńnego Ogrodu Działkowego „Relaks" w Poznaniu z dnia 13.04.2013r

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego .Relaks' w Poznaniu wyrażają
^tprowczy (protest przeciwko rozwiązania prawnym proponowanym w projekcie ustaw
«utonrtw* ptyjfPrmy Obywatelskiej dotyczących ogrodów działkowych.
Po przeanalizowaniu projektu, stwierdzamy, te Platforma Obywatelska
przed*3§£!jpkc swój projekt ustawy o ogrodach dzlakowych nie chce dobra działkowców
ray na dobra materialne poprzez uzyskanie gruntów które to następnie będzie
m & i m przeznaczyć na oełe komercyjne. Pamiętamy o obietnicach i słowach wygłaszanych

¿ęrzez posłów Platformy Obywatelskiej. działkowcom nie stanie się krzywda". Słowa te byty
tylko zamydteniem oczu działkowcom po to aby doprowadzić do przejęcia taranów które
następnie można sprzedać. Nikt nie patrzy na to w ten sposób, że ogrody dziafcowe w
mieście to zielone płuca miasta na których utrzymanie samorządy nic nie wydają. Nid nie
Inwestuje w te płuca, oprócz działkowców. Jeżeli projekt Platformy Obywatelskiej wejdzie w
życie to działkowcy stracą to co wypracowywali przdfc wiele lata bez otrzymania
rekompensaty za poniesione naldady. Działkowców obciąży się dodatkowymi kosztami.
Należy tu zauważyć, że większość działkowców to osoby starsze które już I tak ledwo stać
na utrzymanie dziafld. Działka dla nich to jedyna rekreacja na Jaką mogą sobie pozwoNć.
Wprowadzenie ustawy Platformy Obywatelskiej spowoduje, że ogrody działkowe
samoistnie przestana działać I ponad 100-letrta tradycja ulegnie samolkwidacjl.

DztsHkowey Rodzinnego Ogrodu Dziak owego .Relaks* w Poznaniu popierają projekt
obywatelski ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych ponieważ tylko on zabezpiecza
podstawowe prawa przysługujące działkowcom na które pracowali od wiełu lat. Takiego też
zdania są inne kiuby parlamentarne które popierają projekt obywatelski ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych.
Stanowisko niniejsze kierujemy za pośrednictwem Pani Ewy Kopacz Marszałek
Sejmu RP, do wszystkich parlamentarzystów z prośbą o poparcie obywatelskiego projektu
ustawy o rodzinnych ogrodach działowych.
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