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Uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „ GRONO " w Zielonej Górze z dnia 16 marca 2013r. 
w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych 

Uczestnicy zebrania sprawozdawczego ROD „ GRONO " w Zielonej Górze 
liczącego prawie 500 działkowców, popierają obywatelski projekt ustawy o ogrodach 
działkowych złożony w Sejmie RP przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. 

Wyraz poparcia tego projektu daliśmy przez podpisy działkowców naszego 
ogrodu, ich rodziny a także sympatyków opowiadających się za utrzymaniem ruchu 
ogrodnictwa działkowego w Polsce na listach poparcia. 

Obywatelski projekt ustawy o ogrodach działkowych, spełnia postulaty Trybunału 
Konstytucyjnego, zawiera rozwiązania przyjazne działkowcom. 

Twórcami tego projektu byli działkowcy, umieszczając w nim satysfakcjonujące 
działkowców propozycje uwzględniające prawa do działki i własności majątku na 
działce, odszkodowania i działką zamienną przy likwidacji ogrodu a także zwolnienie 
z opłat dzierżawnych i podatkowych. Szczególnie satysfakcjonującym i ważnym 
zapisem Jest zachowanie charakteru i funkcji ogrodów oraz gwarantowaną 
Konstytucją RP swobodę zrzeszania się. 

Dlatego tym stanowiskiem opowiadamy się za prawem do zrzeszania się w 
samorządnej organizacji, mogącej samodzielnie decydować o swoich sprawach. 
Zrzeszanie się w takiej samorządnej niezależnej organizacji na której można polegać 
I liczyć na pomoc uznajemy za wskazane i niezbędne. Taką organizacją jest Polski 
Związek Działkowców, który spełniał dotychczas takie funkcje wobec działkowców. 

Przedstawione projekty ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Platformy 
Obywatelskiej I Solidarnej Polski są aktem pozbawienia działkowców praw 
obywatelskich gwarantowanych nam przez Konstytucję RP. Głównym celem tych 
projektów jest przypodobanie się grupie lobbystów „ Deweloperów" widzących i 
wietrzących dobry interes na terenach zajmowanych przez ROD. 

Nasza ciężka praca niejednokrotnie zmieniła ugory, gruzowiska w kwitnące 
zadbane zielone płuca dla miast I daje satysfakcję z uprawianych działek a to 
upoważnia nas aby domagać się od Państwa polskiego poszanowania dla tej 
ciężkiej pracy działkowców i gwarantować ochronę dorobku wielu pokoleń. 

Opowiadając się zdecydowanie za przyjęciem i poparciem obywatelskiego 
projektu ustawy o ogrodach działkowych dajemy wyraz przywiązania do ogrodów, a 
to daje przekonanie, że właśnie ta ustawa zagwarantuje istnienie na długie lata ruchu 
ogrodnictwa działkowego i zapewni jego rozwój dając zadowolenie działkowiczom. 
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