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Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Elblągu
obradujące w dniu 05.04 br. zapoznało się z projektem ustawy o ogrodach
działkowych złożony w Sejmie przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej.
Po przeanalizowaniu treści omawianego projektu, który został opracowany przez
grupę posłów PO pod przewodnictwem Pana Posła Stanisława Hustakowskiego
doszliśmy do przekazania, że jego treść jest zaprzeczeniem Jego wcześniejszych
zapowiedzi w Sejmie, że „działkowcy mogą spać spokojnie".
Wyrażamy zdumienie, że Partia sprawująca władzę zapomina o jednej z
podstawowych funkcji Państwa j a k ą jest zaspokojenie potrzeb społeczeństwa.
Przedstawiany w sejmie projekt ustawy nie chroni interesu prawie milionowej rzeszy
polskich rodzin lecz wręcz przeciwnie pozbawia ich słusznie nabytych w przeszłości
praw. Proponowane uregulowania prawne zakładają likwidację Polskiego Związku
Działkowców a w konsekwencji nacjonalizację jego majątku. Dalszą tego
konsekwencją będzie wygaszanie wszelkich praw do gruntów zajętych przez istniejące
rodzinne ogrody działkowe a zwłaszcza użytkowania wieczystego i inne ograniczone
prawa rzeczowe.
Natomiast działkowcy utracą tytuły prawne do użytkowanych działek oraz prawo
własności do nasadzeń i budowli na niej się znajdujących nabytych lub
wybudowanych ze środków własnych. W zamian proponuje działkowcom, aby na
nowo ubiegali się o prawa, które już tym razem będą zupełnie inne i słabiej chronione
ich interesy bez gwarancji, że faktycznie j e nabędą.

Szanowna Pani Marszałek
Proponowane w omawianym projekcie rozwiązania prawne godzą w konstytucyjne
prawa milionom polskich rodzin polegające na ich uwłaszczeniu bez odszkodowania
za majątek znajdujący się na działkach.
Ponadto uważamy, że projekt zmierza do rozbicia oraz likwidacji ponad 100-letniego
ruchu ogrodnictwa działkowego i stoi w naszej społeczności z podstawowymi
interesami polskich działkowców i ogrodów.
Dlatego też uważamy, że złożony projekt jest nie do przyjęcia przez
społeczność działkową i w pełni popieramy Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych, który uwzględnia wszystkie zastrzeżenia zawarte w wyroku
Trybunału Konstytucyjnego, a jednocześnie zapewnia nam działkowcom
dotychczasowe nasze prawa nabyte, w tym prawa do swobodnego decydowania w
jakiej organizacji i na jakich zasadach będziemy stowarzyszeni o tym świadczą
zebrane podpisy w naszym okręgu w ilości ponad 15 tys. Na ogólną liczbę
działkowców 10 600.
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