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Ponad 45 lat jestem działkowcem. Z wielką uwaga śledziłem prace Podkomisji
Sejmowej dotyczące nowego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Zaskoczeniem dla nie było stanowisko członków PO uczestniczących w pracach tej komisji.
A mianowicie to, że proponuje się działkowcom uwłaszczenie, które w przyszłości
doprowadzi do niekontrolowanego obrotu działkami, a zarazem likwidacji ogrodów. W ten
sposób przekreślono założenie projektu obywatelskiego, który przez przedstawicieli PO i SP
został wyłączony z końcowych prac komisji. Część prasy nie przychylnej istnieniu PZD pieje
z zachwytu, jakie to dobro otrzymają działkowcy, dzięki nowelizacji wprowadzonej przez
PO. Będzie możliwość decydowania o dalszych losach uprawianej działki. Tylko nie
informuje się działkowców na jakich zasadach będzie można stać się właścicielem, o tym
cisza. Nie wszyscy mają internet, możliwość dostępu do materiałów dotyczących prac
podkomisji sejmowej zajmującej się przygotowaniem nowego projektu ustawy o ogrodach
działkowych. Mami się działkowców, że w końcu będą panami swojego. Ale jak się
dowiadują na jakich to zasadach, jakie poniosą koszty wolą pozostać po staremu.
Taką opinię wyraża większość, która uprawa działki w moim ogrodzie. Chciałbym stwierdzić,
że zmiany projektu obywatelskiego przez posłów PO i SP istotnie zmieniły jego charakter.
W chwili obecnej jest to inny dokument, który nie gwarantuje utrzymania ogrodów. Dlatego
apeluję do Sejmu RP o przywrócenie pierwotnych założeń inicjatywy popartej przez milion
obywateli. Odpowiedzialnością za skutki zmian, które zagrażają polskim działkowcom
spadnie na posłów PO i SP. Bo ci posłowie wprowadzili do projektu obywatelskiego zmiany,
które mogą być pretekstem do zakwestionowania ustawy przez pana Prezydenta. Może to
być zagrożeniem dalszego funkcjonowania ogrodów działkowych w Polsce.
Szanowny Panie Przewodniczący, głęboko jestem przekonany, że Ruch Palikota,
Prawo i Sprawiedliwość, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej
będą za projektem obywatelskim, bo on jest czytelny, przejrzysty, gwarantuje możliwość
dalszego funkcjonowania ogrodów działkowych. Jest wykładnikiem pewnych swobód
obywatelskich, które w polskim społeczeństwie są cenione. Przecież projekt obywatelski
powstał z woli działkowców i to co w nim zostało zawarte jest wykładnikiem ich woli. Dążeń
do posiadania własnej demokratycznej organizacji pozarządowej, która jest potrzebna, spełnia
szlachetne cele. Myślę, że większość posłów zasiadających w polskim Sejmie wyciągnie
przyjazną dłoń,
a Pan, Panie Przewodniczący będzie dobrym orędownikiem projektu obywatelskiego podczas
głosowania w sejmie.

