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uczestników spotkania prezesów i członków zarządu ROD rejonu
Nysa w sprawie zmian wniesionych przez Podkomisję Sejmową
do projektu obywatelskiego ustawy o ROD.
My działkowcy, zgromadzeni na spotkaniu w dniu 24.09.2013 r. wyrażamy
swe niezadowolenie nad kierunkiem zmian proponowanych w obywatelskim
projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Wyrażamy dezaprobatę zwłaszcza odnośnie zapisów dotyczących
„ uwłaszczania „ działkowców zawartych w projekcie ustawy o ogrodach
działkowych przyjętym przez Podkomisję Sejmową. Utworzenie tej propozycji
to próba zablokowania projektu obywatelskiego w subtelny, ale skuteczny
sposób. Znając graniczny termin wejścia w życie orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego tj. 21 stycznia 2014 r. w ten sposób, mydląc działkowcom
oczy, nęcąc obietnicami uwłaszczenia, zmierza się do zablokowania wejścia w
życie nowej ustawy o ogrodach działkowych.
Nie jesteśmy przeciwni samej idei uwłaszczania, ale niedopuszczalne jest
objęcie nim tylko pewnej upoważnionej grupy działkowców, których teren
jest własnością PZD lub został przejęty w użytkowanie wieczyste.
W praktyce oznacza to, że duża grupa działkowców będzie z niego wyłączona.
Warunek ten spełnia zaledwie 63% ogrodów, z reguły tych położonych
w mniejszych miejscowościach, gdzie z uwagi na wartość nieruchomości
uwłaszczenie nie jest tak atrakcyjne. Nie zgadzamy się również na gwarancję
prawa pierwokupu przez gminy. Zapis ten ewidentnie zaprzecz definicji
działkowca jako osoby fizycznej.
Proponowane w projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
zapisy uważamy za próbę podzielenia i skonfliktowania działkowców. Zapisy
dotyczące uwłaszczania w takim kształcie stanowią zaprzeczenie idei
ogrodnictwa działkowego pielęgnowanej w naszym kraju już ponad 115 lat.
Uczestnicy spotkania uznają, że wprowadzone zmiany przez Podkomisję
do projektu obywatelskiego ustawy o ROD nie znajdują naszej akceptacji
i będą nadal bronili naszych praw, za którymi opowiedziało się milion
działkowców.
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Podpisy na odwrocie.
RODZINf-iv OGRÓD DZIAŁKOWY
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