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Apel
In stru kto rów Służby In stru kto rs kiej P ZD o krę gu szczecińs kie go
w sprawie projektu ustawy autorstwa Platformy Obywatelskiej

Na naradzie Komisji ds. Oświaty i Szkolen ia orazinstruktorów Służby Instruktorskiej PZD okręgu

szczecińskiego, która odbyła się dnia 27 marca 2013 roku, zaptezentowany zostń nam (złozony przez

Platfurmę Obyvatelską w dniu 22 marca 20]3 roku do Pani Marszałek Ewy Kopacz) projekt ustawy

o ogrodach działkowych.

Prezentowane tam rozwiązania całkowicie likwidują nabyte przez nas, w ciągu wielu lat przywileje

i przewidują likwidację budowanej z wielkim trudem pozarządowej organizacji (aką jest Polski Związek

Działkowców) która pIzęz te wszystkie lata dbaŁa o interesy działkowców i robi to nadal. Projekt ten

zakłada takze komunalizację prywatnej własności działkowców znajdującej się na dziŃkach, odebranie

działkowcom dotychczasowych praw do gruntu, na którym zorgarizowane są rodzinne ogrody działkowe,

nacjonalizację własności budyŃów, infrastruktury w ogrodach oraz środków na rachunkach bankowych

poszczególnych o grodów.

Ponadto akt ten zal<ł,adatęż znaczne zwiększenie obciążeń finansowych z tytułu uzytkowania działki

w ogrodzie działkowym, poprzez wprowadzenie odpłatnej dzierżav,ry czy rożnych podatków, na co

działkowcy nie mogą sobie pozwolić z uwagi na to, żę znaczna ich częśó to osoby o niskim statusie

majątkowym.

Dlatego stanowczo nie zgadzamy się z prezentowanymi rozwiązaniami, gdyż doprowadzą one do

podzielenia naszego środowiska, ptzęz co ułatwi się likwidowanie ogrodów i rozkradanie majątku

działkowców.

Zwracamy się z apelem do Posłów ze wszystkich partii wchodzących w skład Sejmu RP, aby

w pierwszym czltaniu projektu przedstawionego ptzęz Platformę Oby.watelską odrzucili go jako akt nie

spełniający woli i oczekiwań miliona rodzinw Polsce.
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