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Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SZCZEPIN" we Wrocławiu zebrani
na Ogrodowych Dożynkach połączonych z pięknym Jubileuszem
65-lecia
Ogrodu
przyłączają się do głosu sprzeciwu ogółu działkowców w Polsce do manipulacji posłów PO
i WP i wnoszenia licznych poprawek do projektu obywatelskiego Ustawy o Ogrodach
Działkowych opracowanego przez grupę inicjatywną działkowców i popartych przez 925 tyś.
użytkowników
i sympatyków działek.
Projekt Obywatelski z pełnym szacunkiem
uwzględnił orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r., prawa
o stowarzyszeniach i praw Gmin jako konstytucyjnych właścicieli gruntów na których
funkcjonują Ogrody Działkowe.
- Poprawki PO anulują wolę działkowców wcześniej podjętą do przynależności
a zreformowanego
:-• ...
w stowarzyszenie PZD
-dopuszczenie do powstania na terenie jednego Ogrodu wielu stowarzyszeń, które
mają zabiegać o poparcie tych samych działkowców w celu zawarcia umowy z Gminą na
prowadzenie Ogrodu. Procedury formalno-prawne są kosztowne i niemożliwe dla większości
emerytów i pracowników uprawiających ogródek.
- Wprowadzoną poprawkę w podkomisji idei uwłaszczenia działkowców tylko
w przypadkach posiadania dzierżawy wieczystej z jednej z jednej strony poróżni
działkowców z różnych ogrodów, z drugiej strony zbyt głęboko wchodzą w strefę
konstytucyjną własności gruntów.
- niedopuszczalnym jest proponowana przez PO poprawka aby zmiana użytkownika
działki nastąpiła na podstawie zwykłej umowy pisanej bez zgody Zarządu Stowarzyszenia .
Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego podpisuje z Gminą umowę na prowadzenie Ogrodu
zgodnie z Ustawą i jest odpowiedzialny za egzekwowanie prowadzenia działek zgodnie
z obowiązującym regulaminem.
- Karygodnym jest wypaczanie procedur legislacyjnych przez przewodniczącą
podkomisji infrastruktury posłankę PO Panią Sibińską . W dniu 10.09.2013 Przewodnicząca
uniemożliwiła przedstawicielom komitetu inicjatywnego Protokołu- Obywatelskiego
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zgłaszania poprawek niewygodnych dla PO . Jest to najzwyklejsza manipulacja, łamanie
zasad demokratycznego ustalania prawa.
- Liczne poprawki są sprzeczne z innymi zapisami Projektu Obywatelskiego.
Działania posłów PO w podkomisji zmierzają do likwidacji zreformowanego PZD
w Stowarzyszenie Rodzinnych
Ogrodów Działkowych
w oparciu o Ustawę
o Stowarzyszeniach.
Odnosimy wrażenie, że przedłużający się proces legislacyjny przez przewodniczącą
podkomisji z PO zmierza do przekroczenia terminu 18 m-cy od orzeczenia TK i przejęcia
gruntów przez gminy i likwidacji ogrodnictwa działkowego w Polsce. Protestujemy przeciw
takim działaniom to
nasi dziadkowie i później rodzice organizowali 65 lat temu
w powojennym jakże zniszczonym Wrocławiu bez pomocy Państwa siłą własnych rąk
dzisiejszy Rodzinny Ogród Działkowy „SZCZEPIN".
Podpisy
uczestników uroczystości ogrodowych ROD" SZCZEPIN"
popierających protest pozostaje przy kopii a/a.
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Otrźymują:
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Marszałek Sejmu RP P. Ewa Kopacz
Premier Rządu P. Donald Tusk
Klub Parlamentarny PO
Klub Parlamentarny PiS
Klub Parlamentarny SLD
Klub Parlamentarny PSL
Klub Parlamentarny Ruch Palikota
a/a
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Lista
Działkowców ROD „Szczepin" uczestników dożynek i Jubileuszu 65-lecia Ogrodu
protestujących przeciw poprawkom PO do Obywatelskiego projektu ustawy
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
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