Stanowisko
Zarządu ROD im. B. Chrobrego w Kielcach
w sprawie poprawek PO do obywatelskiego projektu ustawy o ROD

Zarząd ROD i użytkownicy działek (187 działkowców) stanowczo protestują
przeciwko manipulowaniu przy obywatelskim projekcie ustawy o ROD przez
przedstawicieli Platformy Obywatelskiej i Solidarną Polskę.
Zdecydowany głos sprzeciwu kierujemy w szczególności do tych zmian, które
powodują
wypaczenie
podstaw
obywatelskiej
inicjatywy
ustawodawczej
i wypracowanych zasad w ROD.
Analiza zmodyfikowanego tekstu projektu ustawy przez Posłów PO prowadzi
do bardzo negatywnych skutków dla działkowców.
Nieracjonalnie wprowadzone przepisy będą powodować skutki finansowe
dla działkowców i wprowadzą paraliż organizacyjny ogrodów.
Przykładem nieracjonalnych i bezsensownych poprawek PO są terminy
wprowadzonych zmian na wypełnienie wskazanych obowiązków organów
statutowych ROD; dalej nieograniczony obrót działkami
ogrodowymi,
brak jakichkolwiek mechanizmów kontrolnych ze strony stowarzyszeń ogrodowych.
Zaproponowana zaś koncepcja pseudo „uwłaszczenia" działkowców jest
niekonstytucyjna i wywraca istniejącą rzeczywistość prawną w zakresie
funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Propozycje zmian uwłaszczeniowych użytkowników działek, nie uwzględniają
zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i nowelizacji ustawy o POD z 1995 r.
- przysługującego wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi miasta prawa pierwokupu
ewentualnie zbywanego użytkowania wieczystego na nieruchomościach ROD
za symboliczny 1% wartości.
Całości bezsensownych zmian dopełnia pełen zakres opłat i podatków z tytułu
samego użytkowania wieczystego przez użytkownika działki, które w skali roku mogą
wynosić nawet tysiące złotych.
Stanowczo sprzeciwiamy się takim propozycjom zmian i niszczenia dorobku
ludzi pracy oraz emerytów i rencistów.
Mamy nadzieję, że na dalszym etapie prac legislacyjnych, posłowie PO
wycofają się ze szkodliwych propozycji dla dobra blisko 4 milionów obywateli
i wrócą do pierwotnych treści zapisów projektu obywatelskiego.
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