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w wołowie, ut. Działkowca 

Premier Rządu pan Donald Tusk 

Stanowisko walnego zebrania Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych „Żywioł" w Wołowie. 

My działkowcy, zebrani na walnym zebraniu sprawozdawczym, w dniu 09.03.2013r.w sprawie 
poparcia obywatelskiego projektu rodzinnych ogrodów działkowych złożonych w dniu 
04.02.2013r.do Sejmu RP. Stanowisko to kierujemy do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Premiera 
Rządu oraz Klubów Parlamentarnych PO, PiS, SLD, PSL, Ruchu Palikota i Solidarnej Polski. 

Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, gwarantuje działkowcom: 
-zachowanie prawa do działki, 
-zwolnienia z czynszu dzierżawy, 
-zachowania własności majątku na działce, 
-zachowania zwolnień z podatków, 
-zachowania charakteru i funkcji ogrodów działkowych, 
-pełną swobodę zrzeszania, 
-odszkodowania za działkę i majątek na działce przy likwidacji ogrodu. 

Nowa ustawa chroni prawa działkowca do własności altany, nasadzeń, drzew i infrastruktury na 
działce. Prawo będzie podlegało pełnej ochronie sądowej W projekcie są zawarte wszystkie 
wytyczne z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a ustawa nie narzuca działkowcom żadnych 
rozwiązań co do tego czy będą to stowarzyszenia ogólnopolskie, regionalne czy też jedynie 
ogrodowe. 

Natomiast projekt PO pod przewodnictwem posła Stanisława Huskowskiego krzywdzi 
działkowców, gdyż odbiera im prawa do ich własności na działce jak również przez likwidację 
pozarządowej organizacji działkowców, wręcz odebrania praw działkowcom, poprzez radykalne 
pogorszenie warunków funkcjonowania ogrodów, a w dalszej perspektywie likwidacje majątku 
działkowców i przejęcie go przez państwo, oznacza to całkowitą l ikwidacje ruchu działkowego w 
Polsce. Do stanowiska dołączamy listę podpisów działkowców oraz podpisy Zarządu ROD 
„Żywioł" w Wołowie, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej . 
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