Informacja z nadzwyczajnego walnego zebrania informacyjnego dzialkowcow z Gminy
Konskie, ktore odbylo sif w siedzibie Domu Kultury w dniu 30.01.2013r.

W dniu 30 stycznia 2013r. w Konskich (Dom Kultury) odbylo si~ nadzwyczajne
walne zebranie informacyjne dzialkowc6w z terenu Gminy Konskie b~d,!cych czlonkami
Ogrod6w"ROD Wrzos", "ROD Oaza" , ROD Pod lasem" , "ROD Burmistrz6wka".
Tematem zebrania bylo zapoznanie uzytkownik6w dzialek i ich rodzin z projektami nowej
Ustawy 0 rodzinnych ogrodach dzialkowych przygotowanych przez partie polityczne tj.
Solidarn,! Polsk~ i Platform~ Obywatelsk'l, ale szczegolnie z projektem Ustawy 0 ROD
przygotowanym i zlozonym do Marszalka Sejmu jako Projekt Obywatelski, kt6ry
naszym zdaniem powinien zastCij>ic uznall'l za niekonstytucyjn,! U staw~ 0 ROD z 2005 roku.
Spotkanie rozpocz~to od przekazania dzialkowcom materia16w informacyjnych
dotyCZ£lcych obrony Ogrod6w i Projektu Obywatelskiego Ustawy 0 ROD. Nast~pnie zostala
przedstawiona prezentacji filmu pt." Wyrok na dzialkowc6w". Po projekcji filmu
przedstawiono uczestnikom spotkania g16wne zagrozenia, jakie nios,! za sob,! propozycje
partii politycznych, kt6re szczeg6lnie dotycz'! spraw:
1. Calkowitej likwidacji PZD, nacjonalizacji lub komunalizacji jego majettku.
2. Nalozenia na dzialkowc6w wysokich oplat za korzystanie z teren6w,
ustalonych w oparciu 0 rynkow,! wartosc gruntu.
3. Braku zwolnien z podatku.
4. Istnienie Ogrod6w b~dzie zalezne od zapis6w w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
5. Brak odszkodowan i przyznania zamie~nej dzialki po likwidacji ogrodu.
Tak prezentowane przez partie polityczne propozycje uregulowan prawnych w zakresie
ogrodnictwa dzialkowego budz,! duzy niepok6j i niezadowolenie dzialkowc6w, poniewaz S,!
calkowicie odmienne od deklaracji skladanych publicznie po wyroku Trybunalu
Konstytucyjnego w sprawie niezgodnosci z konstytucja Ustawy 0 rodzinnych ogrodach
dzialkowych z 2005 r. Przeciez to politycy zapewniali dzialkowc6w, ze to oni w tej sprawie
S,! najwazniejsi i nie pozwol,! aby indywidualnie stala im si~ jakakolwiek krzywda.
Po szczeg610wym om6wieniu obywatelskiego projektu ustawy 0 ROD
i trwaj,!cej prawie godzin~ dyskusji, Prezesi Ogrod6w odpowiadali na szereg pytan
zadawanych przez dzialkowc6w, a nast~pnie uczestnicy zebrania podj~li wsp61ne
stanowisko w sprawie jednomyslnego poparcia obywatelskiego projektu ustawy 0 ROD oraz
negatywnie odniesli si~ do projekt6w przedstawionych przez partie polityczne.
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