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Stanowisko
Walnego Zebrania Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Niezapominajka" w Żaganiu
Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Niezapominajka" w Żaganiu
znają projekt ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Platformy
Obywatelskiej i widzą jak jest on szkodliwy dla całego środowiska działkowców
nie tylko w Żaganiu, ale w całym kraju.
Założenia do tego projektu ustawy poruszyły dogłębnie wszystkich
nas
działkowców, ponieważ nikt nie pytał nas o zdanie, w odniesieniu do treści
zawartych w tym projekcie.
Znane jest nam twierdzenie i obietnica posłów Platformy
Obywatelskiej, wypowiadane wobec opinii publicznej, że działkowcom nie
stanie się żadna krzywda, dlatego niezrozumiałym jest fakt, że partia ta tak
zaciekle walczy z Polskim Związkiem Działkowców o jego nazwę oraz chce
zlikwidować tę organizację.
Projekt ten jest bardzo krzywdzący dla środowiska działkowego i samych
działkowców, ponieważ tak naprawdę doprowadzi w konsekwencji do
skutecznej likwidacji ogrodów w Polsce. Efektem uchwalenia przez Sejm RP
ustawy autorstwa posła Huskowskiego - Platformy Obywatelskiej będzie
odebranie nam szeroko rozumianej ochrony prawnej, zwolnień od podatków i
innych opłat lokalnych. Natomiast podatki, które miałyby obowiązywać
działkowców w świetle nowej ustawy wzrosną nieporównywalnie i będą tak
naprawdę zabójstwem dla nich. Wiadomo o co chodzi, chodzi o zamierzone i
masowe porzucanie działek przez dotychczasowych ich użytkowników,
ponieważ nie będą już w stanie udźwignąć ciężaru wszystkich opłat za ich
użytkowanie. O tym Platforma Obywatelska już nie wspomina, ale jest to
zapisane „między wierszami" tego projektu ustawy. Zarzuca się Polskiemu
Związkowi Działkowców obowiązkową przynależność do Związku osób
pragnących uprawiać działki, natomiast dla nas jest oczywiste, że podobnie jak
wędkarze, pszczelarze, myśliwi, aby móc wędkować, produkować miód,
polować to muszą należeć do stosownej organizacji. W innym przypadku nie
będą mogli uprawiać swojego zamiłowania. Dlaczego więc działkowcom
zabrania się posiadania własnej organizacji?

Odpowiedź tę również znamy, ponieważ działkowcy bez takiej
organizacji jaką jest obecny PZD, będący ich „opoką" nic nie będą znaczyli i
zawsze można będzie ich rozbić.
Sądzimy, że tu nie chodzi o Związek i działkowców, ale o grunty, które można
łatwo przejąć, podzielić i sprzedać „developerom" pod inwestycje wcale nie
będące ważnym celem publicznym.
Dlatego też, uwzględniając powyższe obawy jesteśmy przeciwni uchwaleniu
Ustawy autorstwa PO i apelujemy o odrzucenie tego projektu.
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1. Parlamentarne Kluby Poselskie
2. Krajowa Rada PZD
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