Stanowisko członków Polskiego Związku Działkowców
zebranych na walnym zebraniu sprawozdawczym
ROD "Zdrowie" w Czerwonej Górze
w dniu 18 kwietnia 2013 roku
do Posłów na Sejm RP
w sprawie regulacji prawnych dalszego funkcjonowania polskich ogrodów działkowych
zawartych w poselskim projekcie ustawy o ogrodach działkowych PO.
Po wczorajszym pierwszym czytaniu wszystkich projektów ustaw dotyczących dalszego
funkcjonowania ogrodów działkowych w Polsce, w tym i obywatelskiego projektu ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych pragniemy wyrazić swoje zdanie w przedmiotowej kwestii.
My, jako członkowie Polskiego Związku Działkowców - największej, samorządnej
organizacji społecznej, w szczególny sposób szczycimy się obywatelskim projektem ustawy
0 rodzinnych ogrodach działkowych.
Z kolei do założeń zaproponowanych przez posłów Platformy Obywatelskiej mamy
poważne zastrzeżenia i w głębi serca czujemy, że te uregulowania najbardziej zagrażają nam
działkowcom i wszystkim ogrodom działkowym.
Zasadnicze hasło projektu PO "działki dla działkowców" wbrew szczytnym przesłankom,
które na pierwszy rzut oka wydają się słuszne i stworzone z korzyścią dla działkowców, okazują się
przy głębszej analizie ostatecznie "nożem wbitym w plecy każdemu działkowcowi" i prowadzą
w konsekwencji do likwidacji ogrodów działkowych.
Nie chcielibyśmy, aby ten poselski projekt ustawy o ogrodach działkowych partii PO
wszedł w życie, bo nie chcemy utracić tak cennych dla nas działek!!!
Odebranie nam praw do gruntu i własności majątku znajdującego się na działce,
komunalizacja i nacjonalizacja naszej prywatnej własności działkowej oraz infrastruktury służącej
całej społeczności działkowej, nałożenie opłat za korzystanie z infrastruktury ogrodowej, w którą
sami wyposażyliśmy nasze ogrody, całkowite podporządkowanie działalności ogrodów
właścicielom gruntów, na których zlokalizowane są ogrody działkowe, czyli gminom lub Skarbowi
Państwa, brak realnych zapisów w stosunku do ogrodów objętych roszczeniami osób trzecich
- to nie jest to, czego oczekujemy wobec ustawy, która miałaby zabezpieczyć dalsze sprawne
funkcjonowanie działek i ogrodów.
Mając więc, na uwadze powyższe pragniemy jasno wyrazić swój sprzeciw wobec
propozycji prawnych zawartych w poselskim projekcie ustawy o ogrodach działkowych rządzącej
obecnie partii PO i tym samym przemówić do rozsądku i sumień osób sprawujących władzę, aby
nie krzywdzili nas, zwykłych obywateli, w imię nadrzędnych interesów dużych samorzadów
1 wpływowych środowisk deweloperskich.
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