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WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
JM. ..SZYMONA WACHOWIAKA" W WĄGROWCU
WOJ. WIELKOPOLSKIE
w sprawie poparcia obywatelskiego projektu
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.
„Szymona Wachowiaka" obradujące w dniu 06 kwietnia 2013 roku, zaniepokojenie
rosnącą drożyzna, spadkiem zaufania społeczeństwa dla elit politycznych i organów
administracji publicznej i narastającymi konfliktami społecznymi, wyraża swoje
poparcie dla Organów Polskiego Związku Działkowców, które skutecznie
przeciwstawia się kolejnym próbom likwidacji ruchu ogrodnictwa działkowego w
Polsce
oraz
atakom
na
ruch
działkowy
w
Polsce.
Walne Zebranie nie akceptuje projektu ustawy o ogrodach działkowych
skierowanego do Sejmu RP przez posła Andrzeja Derę w imieniu Solidarnej
Polski.
Projekt ten w bardzo podobnym brzmieniu już raz był odrzucony przez Sejm.
Projekt
nie
rozwiązuje
problemów
wskazanych
w
wyroku
Trybunału
Konstytucyjnego. Treść projektu wykazuje brak znajomości wieloletniej tradycji i
wypracowanych rozwiązań w naszym ogrodnictwie. Posiada charakter polityczny a
nie merytoryczn\.
Zdecydowanie i stanowczo sprzeciwiamy projektowi ustawy o ogrodach
działkowych zaproponowanym przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej pod
kierownictwem posła Stanisława Huskowskiego.
Propozycje 2espołu posłów Platformy Obywatelskiej w zakresie rozwiązań
infrastruktur)' działkowej niosą za sobą nieobliczalne koszty dla zwykłych
działkowców. Przez podporządkowanie działkowców gminom pozbawiają nas
niezależności i samorządności. Propozycje nakładają niewspółmierne dla naszego
portfela obciążenia finansou 3. Przez wskazane okresy dzierżawy niosą groźbę
likwidacji ogrodów po zakończeniu dzierżawy, której wystarczy nie przedłużyć by
zakończyć i s t n i e n i o g r o d u . Pozbawia nas wielopokoleniowego dorobku i niszczy
naszą tradycję.

Walne Zebranie wyraża pełne poparcie dla obywatelskiego projektu
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Propozycje tego projektu spełniają jednocześnie nasze oczekiwania i wymogi
zawarte w treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Projekt zapewnia nam pełną
swobodę zrzeszania się. Daje działkowcom prawo do podejmowania samodzielnych
decyzji niezależnych zarówno od administracji publicznej jak i Związku. Wyraża
naszą wolę a szczególnie chroni nasz dorobek, prawo do działek, prawo własności
altanki i nasadzeń. Wprowadza nadzór i kontrolę sądowniczą nad decyzjami Zarządu
i w stosunkach prawnych.
Walne Zebranie wyraża pełne poparcie dla istnienia Polskiego Związku
Działkowców.
Tylko silna ogólnopolska organizacja może nas reprezentować i chronić nasze
interesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Może kultywować nasze tradycję i
nasz dorobek oraz zapewnić nam niezakłócony rozwój.
Bez ogólnopolskiej
reprezentacji, bez wspierania naszych inwestycji, bez wydawnictw, poradnictwa
ogrodowego, prezentowania naszych ogrodów w skali krajowej i międzynarodowej,
zostaniemy zredukowani do znaczenia zaściankowego, z który m nikt nie będzie się
Uczył.

Do wiadomości:
Przewodnicząc} Platformy Obywatelskiej.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości.
Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Przewodniczący Klubów Parlamentarnych.
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