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Szanowny Panie V-ce Premierze; jako działkowicz Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Sawanna „ w Ochll z niepokojem obserwuję pracę Podkomisji Nadzwyczajnej pracującej
nad projektem nowej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Zaprezentowany Projekt
nie miał nic wspólnego z wcześniejszymi obietnicami kół rządowych że jego treść będzie
uwzględniała interes działkowców a nasz projekt obywatelski będzie wiodący- Okazało się
bowiem ii Podkomisja dokonała 130 poprawek wypaczając w ten sposób całokształt treści
naszego Projektu .który był gwarantem zachowania ogrodów działkowych, nabytych praw
działkowców i istnienia Polskiego Związku Działkowców. Obietnice uwłaszczeniowe zawarte
w proponowanym projekcie są złudne, ponieważ napotykają na sprzeczności z prawem
cywilnym i mogą być łatwo zakwestionowane przez obecnych właścicieli gruntów. Ta obawa
między innymi była powodem do powrotu do podkomisji I ponownego przepracowania
wspomnianego wyżej projektu. Kolejnym trudnym do zaakceptowania pomysłem były
przepisy przejściowe .które generują ogromne koszty dta ogrodów wynikające ze sposobu
zawiadamiania działkowców na Walne Zebrania oraz trudności organizacyjne narzucające
wymóg organizowania tylu Walnych Zebrań w niewielkich odstępach czasowych. Nie do
przyjęcia była także propozycja wolnego obrotu działkami, ponieważ pozbawiała ona
zarządzających ogrodem jakiejkolwiek kontroli i możliwości prowadzenia ewidencji osób
użytkujących działki. I w ten oto sposób zwołanie Walnego Zebrania na ogrodzie byłoby
niemożliwe, ponieważ zarządzający nie wiedzieli by kogo zawiadamiać. Panie V-ce premierze
te I inne obawy spędzają sen z oczu działkowcom naszego ogrodu, a w szczególności obawa o
to że zabraknie czasu na to by Ustawa opracowywana w tak opieszały i wadliwy sposób
zdążyła przejść cały proces legislacyjny do 21 grudnia 2014 roku. Zatem ja i działkowcy
naszego ogrodu zwracamy się do pana V-ce Premiera z prośbą o Interwencję i poparcie
naszego stanowiska w przedmiotowej sprawie.
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