p

OlS< ; 2Wu 2 e i c ,

«00^nny CGKÓO cv
5mu

C ?

* ' •< ^
STANOWISKO
- -••'rt-2.iaWalnego zebrania sprawozdawczego
ROD „ Różanecznik"
z dnia 27.04.201.3r. we Wrocławiu
w sprawie
projektu Platformy Obywatelskiej
o ogródkach działkowych

My, działkowcy ROD „ Różanecznik", jesteśmy wzburzeni tym, co proponują nam
posłowie PO w projekcie ustawy działkowej.
Jako działkowcy, protestujemy także przeciwko dezawuowaniu inicjatywy projektu
obywatelskiego, przez niektórych posłów PO, określających ją mianem „ tzw. projektu
obywatelskiego", podpisanego przez osoby nieświadome jego treści.
Czyż można ignorować milion zainteresowanych działkowców, którzy wypowiadają się za
rozwiązaniem zgodnym z Konstytucją i interesem obywateli.
Należy domniemywać, że osoby przygotowujące ustawę przez posłów PO, zapewne
zatraciły wrażliwość społeczną, a nawet empatię w stosunku do starszych i schorowanych
działkowców, dla których działka „ to być i żyć".
Nie zgadzamy się na propozycje ustawy działkowej PO, zakładającej wywłaszczenie
obywateli i ich organizacji z praw do gruntów, nacjonalizacji majątku PZD oraz nałożenia
czynszów dzierżawnych wbrew zasadzie „ prawo nie działa wstecz".
Nadmieniamy ,że ROD ,, Różanecznik" obejmuje grunty po byłym poligonie wojskowym.
Włożyliśmy bardzo dużo pracy w wyrównanie terenu , zasypanie rowów , dołów ,wykrotów i
rekultywację gruntów aby doprowadzić je do obecnego stanu. I tak poligon wojskowy, dzięki
naszej „ krwawicy", stał się „oazą zieleni , tlenu i spokoju". Czyżby trud, włożony w
urządzenie ogrodu działkowego, a w szczególności zapewnienie uprawy, odpoczynek dla
ludzi starszych, wycieczki dla dzieci i młodzieży do naszego ogrodu , nie był ważny dla
części posłów PO?
Pamiętamy takie powiedzenie polityków, „ że uznanie społeczne tylko wtedy czeka, gdy się
jest z człowiekiem a nie obok człowieka'.'1 Czyżby zapomnieli o tym, i chcą działać wbrew
oczekiwaniu prawie 4 ( czterech) milionów użytkowników działek - elektoratu wyborczego!
Mamy nadzieję, ze PO na czele z premierem, opowie się za obywatelami.
Nie mamy bowiem wątpliwości, że od stanowiska Premiera Tuska zależy, czy ocalimy
nasze ogrody działkowe.
Zwracamy się więc do Prezydenta RJP, Marszałka Sejmu, Premiera, do wszystkich Posłów,
o wzięcie pod uwagę oczekiwań naszej społeczności- działkowiczów.

Przewodniczącywąlnego zebrania

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków

/¿L /
Sylwester Leksowski
/

[iuCU -.

Tadeusz Bartosik
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Stanowisko Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD
„Różanecznik" z dnia 27. 04. 2013r. w sprawie projektu
ustawy Platformy Obywatelskiej o ogrodach działkowych.

str. 1

str. 2

