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STANOWISKO
W SPRAWIE PROP OZYCJ',IDO USTAWY O OGRODACHDZTAI'KOWYCH
OBYWATEL SKIE J
OPRAC OWANYCH PBiZIIZ P O SL OW PLATFORMY

organu tozjemczego
My, czlonkowie Krajowej Komisji Rozjemczej, spolecznie dzialalqcego
polskiego ZwiqzkgDzialkowc6w, p,swnikliwej analiziepropozycji do projektu ustawy o ogrodach
Klubu ParlamentarnegoPO
dzialkowych opracow aneiprzez specjalny zespol powolany w ramach
2e zapisy wspomnianego
pod kierownictwem posla Stanislawa Hustkowskiego stwierdzasty,
siq krzywda", nie zostaty
projektu wbrew *ygtas"arym zapewnieniom, 2e ,,dzialkowcomnie stanie
lecz z mySl4 o pozbawieniu
stworzone w trosce o rozw6j ogrodnictwa dzialkowego w Polsce,
podmiot6w zarzqdzajqcych ogrodem
dzialkowc6w dotychczasowych pnaw' podporz4dkowaniu
rozwiryYwda um6w na
wlaScicieiowi teren6w, umoZliwienie praktycznie niekontrolowanego
spolecznej oraz
prowadzenie ogrodu przez wlascicieli, likwidacji samorz4dnej organizacji
nacjonalizacji j ej maj qtkuprawnych
Skutkiem wej5cia w Zycie propro116r6o*rchprzezPlatformEObywatelskqtozwrryari
zakotzystatie z teren6w przez
moZe by6 tylko likwidacja ogrod6vr dzialkowych. Nalo2enie oplat
wartoS6gruntu, obci4Zenie
dzialkowcow, kt6rych wysokoSdbqrdzieustalanaw oparciu o rynkowq
spowoduje obciqzenia ftnansowe'
dzialkowc6w podatkiem od altan i budynkow na terenie ogrodu
emeryci, co w kr6tkim okresie
ktonrm w wielu przypadkachnie prodolajqdzialkowcy, zwlaszcza
czasudoprowadzido opuszczania dzialeki wyrnierania ogrod6w'
propozycje do projektu ustawy
Krajowa Komisja Roziemcztr stoi na stanowisku, 2e
idei ogrodnictwa dzialkowego
opracowane przez Platformg obywatelskQ se szkodliwe dla
publicznie zapewnieri
w Polsce. Tworzenie projektu ustarvy znacznieodbiegaj4cegood skladanych
i ich rodzin' Dowodzi
i obietnic jest wyrazem pogardy dla ponad milionowej rzeszydzialkowc6w
-PZD'
tak2ejawnej wrogoSci do Naszej organizacji zwiq.zkowej
dzialkowych spelnia
Natomiast obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach
i prawa dzialkowc6w ofaz ponad
oczekiwania spolecznosci dzialkowej, zabezpieczainteresy
jednoczesnym poszanowaniemzasad zawartych
120-letni dorobek wielu pokolef dlzialkowc6w, z
wyrok Trybunalu Konstytucyjnego
w Konstytucji RP i innych aktach prawnych otaz vwzglqdnia
z dnia 11 lipca 2011r.
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