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STANOWISKO
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słonecznik" w Łukowie
w sprawie propozycji PO do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
Zarząd ROD „Słonecznik" w Łukowie po zapoznaniu się z propozycjami
Klubu Parlamentarnego PO do nowej ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych stwierdza, że przedstawione propozycje zmierzają do likwidacji
ogrodnictwa działkowego, ograniczenia praw działkowców oraz komunalizacji
infrastruktury ogrodowej. Nie uwzględniają funkcji jakie ogrodnictwo
działkowe powinno spełniać w społeczeństwie polskim, pominięte zostały dwie
główne funkcje socjalna i rekreacyjno-wypoczynkowa, tak ważne dla nas ludzi
starszych w przeważającej większości emerytów i rencistów niezbyt zamożnych
i żyjących w skromnych warunkach.
Nasz ogród to 212 działek o łącznej powierzchni 7,3o ha. W okresie 33
letniej działalności
ze składek członkowskich
i pracy
społecznej
wybudowaliśmy dom działkowca, 20 studni, sieć wodociągowa i elektryczna.
Pytamy
dlaczego
wypracowana
przez nas
infrastruktura ma
być
skomunalizowana.
Działkowcy z naszego ogrodu jednogłośnie wypowiedzieli się za
utrzymaniem bytu Polskiego Związku Działkowców w proponowanej formie
stowarzyszenia. Jest to ogólnopolska samorządna i demokratycznie zarządzana
organizacja, która przez wiele lat swojej działalności dobrze zasłużyła się
polskim ogrodom działkowym i polskim rodzinom działkowym.
Nie wyrażamy zgody na takie działania, które w konsekwencji doprowadzą
do wyeliminowania Związku i nacjonalizacji jego mienia. Takie działania
pozbawią nas działkowców praw do gruntów na których funkcjonują ogrody.
Należy pamiętać, że majątek PZD powstał ze składek członkowskich
działkowców. Jest to organizacja kształtująca ogrodnictwo działkowe i
chroniąca interesy działkowców.
Propozycje w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych przypominają
niechlubny okres powojenny , a obecny projekt to nic innego jak DEKRET

TUSKA rozprawiający sie z Polskim Związkiem Działkowców i całą
obywatelską społecznością ogrodową. Proponujemy Panu posłowi zapoznanie
sie z obywatelskim projektem ustawy o ROD, który jest akceptowany i
społecznie oczekiwany przez działkowców oraz zawiera rozwiązania, które
zyskały akceptację całego środowiska działkowego.
Z poważaniem.
Prezes Zarządu ROD „Słonecznik" w Łukowie
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