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Wrocław, dnia 06 kwietnia 2013 roku
Szanowny Państwo!
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Bronisław Komorowski
Prezydent R'P
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu
Donalel Tusk
Prezes Rady Ministrów
W^/szawa
STANOWISKO
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przedświt" we Wrocławiu z dnia 06 kwietnia 2013 roku w sprawie
opracowywanego przez Posłów Platformy Obywatelskiej założeń do Projektu ustawy o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych.
Członkowie zrzeszeni w PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego Przedświt we Wrocławiu
zebrani na W a l n y m Zebraniu Sprawozdawczym po zapoznaniu się z propozycjami Platformy
Obywatelskiej, do projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych stwierdzamy, że propozycje
Zespołu PO pod kierunkiem Posła Stanisława Huskowskiego są nie do przyjęcia przez działkowców
i ich rodziny.
Stanowczo i ostro protestujemy przeciwko pracom prowadzonym przez Posłów Platformy
Obywatelskiej, gdyż ich propozycje zmierzają do likwidacji naszego Związku, pozbawienie prawa
wieczystego użytkowania, wzrostu opłat za działkę oraz osłabienia pozycji rodzinnych ogrodów
działkowych
Nie do przyjęcia jest propozycja PO polegająca na zagarnięcia majątku trwałego infrastruktury
ogrodowej przez Gminy. Majątek ten zbudowaliśmy z naszych opłat, które wnosiliśmy ze skromnych
emerytur i rent przez wiele lat. Nie godzimy się, aby to, co zostało przez nas zbudowane zostało w
sposób bardzo szkodliwy nam odebrane, bez rekompensat z narażeniem na dodatkowe koszty.
Jesteśmy oburzeni tym bardziej, że Partia sprawująca władzę (PO), który powinna stać na
straży przestrzegania prawa i dobra obywateli, zgodnie z obietnicami wyborczymi, nie powinna
odbierać działkowcom ich praw nabytych. Przecież działkowcy to w większości emeryci i renciści, tym
samym i wyborcy, którzy własnymi rękoma doprowadzili otrzymane grunty, w większości nieużytki, do
pięknych terenów zielonych, które stanowią teren zieleni miast, dostępny dla pobliskich mieszkańców i
są miejscem wypoczynku po wielu latach ciężkiej pracy.
Domagamy się odrzucenia projektu ustawy PO i zaniechania dalszych prac nad bardzo
krzywdzącym nas projektem Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o wsparcie Obywatelskiego Projektu Ustawy
0 Rodzinnych Ogrodach Działkowych, który został poparty przez rzeszę członków związku,
działkowiczów i sympatyków, jako dobry projekt ustawy o ogrodach działkowych, zgodny
z Konstytucją i spełniający nasze oczekiwania. Nie zmarnujmy zaangażowania społecznego
1 inicjatywy obywatelskiej.
otrzymują:
1. Rafał Gruziński
Przewodniczący
2. Mariusz Błaszcz^k-^Przewodniczący
3. Janusz Palii<jaf
Przewodniczący
4. Leszekjtfffler
Przewodniczący
5. Jan-Biiry
Przewodniczący
6. OZ PZD we Wrocławiu

\"V

Klubu PO
Klubu PiS
Klubu Ruch Palikota
Klubu SLD
Klubu PSL
7. Parlamentarzyści Okręgu Wrocławskiego.

