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S T A N O W I S K O 
Uczestników Zebrania Sprawozdawczego 2012 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego "KAROLINKA" 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego "KAROLINKA" w Jaworzynie 
Sl., ogrodu, który powstał w roku na tzw."Ziemiach Od zyskany o) 
zapoznając się z projektami ustaw ugrupowań parlamentarnych dotyczą-
cych zakwestionowanej przez Trybunał Konstytucyjny Ustawy o ROD z 
dnia 8 lipoa 2005 r. popieramy złożony w dniu 05 lutego 2013 r. na 
ręce Pani Marszałek, wraz z 924 tysiącami podpisów projekt obywatelsk: 
naszej nowej Ustawy»*» ogrodach działkowych. 

Nasz szczególny niepokój budzą jednak "propozycje do 
ustawy o ogrodach" nad którymi pracuje zespół Posłów poikierunkiem 
Posła PO Pana Stanisława Huskowskiego. 

Stwierdzamy, że dokument ten jest próbą pogwałcenia 
dotychczasowych praw około miliona obywateli wraz z ich rodzinami, 
którzy uprawiają swoje działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
na terenie całego kraju zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców. 

Propozycje te zmierzają do odebrania nam działkowcom 
prawa własności majątku zgromadzonego na działkach, zawłaszczenia 
majątku organizacji wypracowanego przez kilka pokoleń rodzin działko-
wych oraz wygaszenia prawa wieczystego lub zwykłego użytkowania 
posiadanych gruntów. 

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, prawie wszystki 
partie deklarowały, "że nie dadMą^działkowcom zrobić krzywdy", a 
opracowywane propozycje zmierzają wręcz w odwrotnym kierunku. 
Pogarszając warunki funkcjonowania ogrodów, powodując znaczny koszt 
ich użytkowania, wygaszając nabyte dotychczas prawa spowodują opusz-
czanie uprawianych działek przez w większości najuboższe grupy społe*-
czne / renciści,emeryci, i często bezrobotni/. 
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Dlatego zwracamy się z prośbą o zapoznanie się 
z obywatelskim projektem naszej Ustawy o RODach zgłoszonym 
przez powstały Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który 
eliminuje zarzuty Trybunału Konstytucyjnego oraz pozwala 
zachować dotychczasowe zasady funkcjonowania ogrodnictwa 
działkowego zgodne z ideą tego ruchu jakie legły u podstaw jego 
powstania na ziemiach polskich ponad 120 lat temu. 

politycznych o poparcie opracowanego przez działkowców proje&tu 
ustawy, który zabezpiecza oczekiwania społeczności działkowej, 
szanując jednocześnie zasady zawarte w Konstytucji RP oraz 
uwzględnia wyrok Trybunału z dnia 11 lipca 2012 r. 

1 stąd prosimy Panią Marszałek, Posłów innych ugrupowań 

z poważaniem za Zebranie 
Przewodniczący 

Do wiadomości: 
1, Kluby Poselskie - wszystkie 
2. Krajowa Rada PZD 


