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u . z dnia 02 marca 2013r. 
Walnego Zebrama Sprawozdawczego Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego im,"Miasto" w 

° D z i a l k o w c ó w w ^ w i e propozycji do projektów ustaw o ogrodach 

Działkowcy ROD im. „Miasto" w Wałbrzychu zgromadzeni na dorocznym Walnym Zebraniu 
Sprawozdawczym, udzielają pełnego poparcia Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej i 
przedstawionemu przez ten Komitet PROJEKTOWI USTAWY O RODZINNYCH OGRODACH 
DZIAŁKOWYCH. 

Dnia 5 lutego 2013r. członkowie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wraz z działkowcami, 
złożyli w Sejmie RP ponad 920 tysięcy podpisów pod Obywatelskim projektem ustawy o rodzimych 
ogrodach działkowych. 

Projekt nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uwzględnia wskazówki wynikające z 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r. i stanowi kompleksową regulację 
funkcjonowania ogrodnictwa działkowego. 
Gwarantuje nam działkowcom zachowanie dotychczasowych praw do działki i własności majątku na 
działce, zwolnienia z czynszu dzierżawnego i podatków, pełną swobodę zrzeszania, odszkodowanie i 
działkę zamienną przy likwidacji ogrodu. Projekt realizuje ideę społeczeństwa obywatelskiego i zasadę 
demokratycznego państwa prawa, a jego racjonalne rozwiązania powinny znaleźć uznanie w oczach i 
umysłach tych polityków, którzy bezpośrednio po ogłoszeniu orzeczenia przez Trybunał 
Konstytucyjny głosili, te „ NIE POZWOLĄ, ABY DZIAŁKOWCOM STAŁA SIĘ KRZYWDA" 

Jednocześnie wyrażamy swoją dezaprobatę w stosunku do projektów ustaw o ogrodach 
działkowych autorstwa Solidarnej Polski i Platformy Obywatelskiej. Obydwa projekty nie 
uwzględniają tego, co jest najważniejsze w idei ogrodnictwa działkowego - docenienia działkowca i 
jego wieloletniej pracy, ochrony własności majątku działkowca, a także zapewnienia stabilnej 
możliwości istnienia, oraz rozwoju ogrodów działkowych w Polsce. Zapewniają natomiast bardzo 
dobre rozwiązania dla właścicieli gruntów. Interes i dobro działkowców nie zostały uwzględnione, 
poza otwarciem szerokiej drogi do masowej likwidacji ogrodów działkowych, a temu będą również 
służyć znaczne obciążenia finansowe za działki i części wspólne ogrodu, ograniczenie praw do działki 
i majątku zgromadzonego na działkach. 
Likwidacja Polskiego Związku Działkowców i nacjonalizacja jego majątku /majątku działkowców/ 
oraz odebranie obywatelom praw nabytych i pogwałcenie zasady, że „prawo nie działa wstecz". 

W dniu 21 stycznia 2014r. mija termin, jaki Trybunał Konstytucyjny dał Sejmowi RP na 
uchwalenie nowej ustawy dla ogrodów działkowych. 
Dlatego my działkowcy naszego ogrodu,widząc realne zagrożenie -zwracamy się niniejszą uchwałą 
do Marszałek Sejmu RP - Pani Ewy Kopacz, Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej RP - Pana 
Donalda Tuska, Posłów wszystkich Klubów Parlamentarnych, a szczególnie Posłów reprezentujących 
wyborców OKRĘGU WAŁBRZYSKIEGO o poparcie OBYWATELSKIEGO PROJEKTU 
USTAWY O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH i jego uchwalenie. Jeżeli do 
wyznaczonego czasu przez Trybunał Konstytucyjny - Posłowie R P nie uchwalą nowej ustawy, my 
działkowcy tracimy wszystkie prawa, zaś los ogrodów działkowych będzie uzależniony od właścicieli 
gruntów, którzy będą mieć swobodę w narzucaniu wielkości czynszu, żądaniu opuszczenia gruntów 
ząjętych przez działki lub sprzedaniu gruntów na dowolne cele. 
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