Stanowisko
uczestników walnego zebrania sprawozdawczego
Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Irys" w Woli Kopcowej
z dnia 6 kwietnia 2013 roku
w sprawie poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych partii PO.

W związku z tym, że 22 marca bieżącego roku do Laski Marszałkowskiej został złożony
projekt ustawy o ogrodach działkowych przez posłów Platformy Obywatelskiej skupionych
wokół Pana Stanisława Huskowskiego, jako użytkownicy działek, jasno widzimy, że zapisy
tego projektu otwierają możliwość do masowej likwidacji ogrodów działkowych.
Widzimy bardzo duże zagrożenie w stworzeniu zupełnie nowych zasad funkcjonowania
ogrodów i działek poprzez pozbawienie nas samodzielności podporządkowując organizacyjnie
właścicielom terenów, na których znajdują się nasze działki.
Niepokoi nas fakt utworzenia Krajowego Funduszu Ogrodowego, który rozporządzać
będzie naszym dotychczasowym majątkiem, a z jego ramienia powołany likwidator będzie
systematycznie przez okres kilku lat spieniężał ten majątek i tym samym stopniowo
likwidował Polski Związek Działkowców.
Mocą zapisów projektu ustawy o ogrodach działkowych użytkownicy działek będą
musieli sami organizować się w stowarzyszenia ogrodowe, a właściciel gruntu będzie miał
prawo wyboru stowarzyszenia mającego największe poparcie wśród działkowców i z nim
podpisze odpłatną umowę na prowadzenie ogrodu działkowego.
Funkcjonowanie ogrodów działkowych uregulowane będzie powyższą umową,
regulaminem oraz ustawą. Obok ograniczeń w stosunku do stowarzyszeń ogrodowych znaczne
oboszczenia dotykać będą samego działkowca: będzie on zmuszony np. do zawierania nowej
odpłatnej umowy na korzystanie z działki, niezabezpieczającej w żaden sposób praw do jej
korzystania, a ponadto nasadzenia i naniesienia staną się własnością gminy lub Skarbu
Państwa
Nakłady finansowe, które każdy z nas jako użytkownik działki będzie zmuszony, w myśl
przepisów proponowanych przez posłów PO, uiścić znacznie do obecnych opłat wzrosną,
ponieważ działkowcy będą musieli ponosić wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem
ogrodu działkowego, w tym odpłatność za infrastrukturę ogrodową, która stanowi ich
własność, a za jej użytkowanie będziemy musieli płacić właścicielowi gruntu.
To tylko niektóre propozycje PO, nas jednak najbardziej bulwersujące, dlatego
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gdyż nie zgadzamy się z jawnym łamaniem prawa w Polsce poprzez wykraczanie
przeciwko prawu do ochrony własności, prawu majątkowemu, praw od wielu lat przez nas
nabytym orąz przeciwko prawu do wolności zrzeszania się.
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