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STANOWISKO 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej ROD „ ŻWIREK" w Gubinie 
w sprawie funkcjonowania Ogrodów Działkowych 

Zebrani na wspólnym posiedzeniu, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji 
Rozjemczej ROD „ŻWIREK" w Gubinie, w dniu 30. 01. 2013 r. wyrażamy wspólne 
stanowisko, co do stanu obecnego i przyszłego Ogrodów Działkowych oraz możliwości 
zrzeszenia się w Związkach oraz strukturach związkowych w jakich znalazła się milionowa 
rzesza działkowców po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. 

Drugim zaniepokojeniem są znane nam, dwa projekty poselskie; - projekt Solidarnej 
Polski i projekt Platformy Obywatelskiej. W projektach tych zakłada się, utratę wcześniej 
nabytych praw, które gwarantuje nam dotychczasowa ustawa. Wprowadzenie opłat z tytułu 
dzierżawy, zarządzania, podatków i innych dodatkowych kosztów którymi obciążeni zostaną 
użytkownicy działek, w przyszłości doprowadzą do pozostawienia swojego dorobku ze 
względów finansowych. 

Nie zgadzamy się na proponowaną w tych dwóch projektach, nacjonalizację ogrodów tj. 
wypracowanego przez nas majątku (jest to jawna kradzież w imieniu prawa). 

Nie zgadzamy się na pozbawienie nas działkowców, możliwości swobodnego zrzeszania 
się i tworzenia struktur, włącznie ze strukturami na poziomie Krajowym. 
tX'. rrwf l>f trmf Y A h v w f l f 1"'"ykfi^tff^' demokratycznego państwa, powinniśmy być 
obronieni prżez^Ónstytucję, która nie t^kcTimarfaT^wi^kiTriB+diron] rówmeż prawarfw 
szczególności najsłabszych grup społecznych). 

My działkowcy ROD " ŻWIREK „ w Gubinie, w pełni popieramy obywatelski projekt 
ustawy „ O Ogrodach Działkowych" i uważamy że, gdy ten projekt stanie się ustawą, będziemy 
mogli spokojnie uprawiać i inwestować w swoje działki a ludzie zwłaszcza w podeszłym wieku, 
będą mogli spokojnie dbać o swoje zdrowie i poprzez czynne spędzanie czasu realizować się i 
być użytecznym dla dobra swojej rodziny swojego środowiska. Myślimy że Panią jako lekarza, 
nie trzeba o tym przekonywać, 

Piszemy w imieniu działkowców naszego Ogrodu, mając za sobą poparcie wyrażone w 
obywatelskim projekcie, pod którym w naszym Ogrodzie złożyło podpisy, ponad 300 członków 
rodzin. 

Zwracamy się do Pani Marszałek o poparcie w Sejmie w trakcie uchwalania tej ustawy 
( projekt obywatelski),gdyż w przeciwnym razie, posłowie wyrządzą krzywdę kilku milionom 
działkowców i ich rodzinom. y 

Z poważaniem. Działkowcy Rodzinnego Ogrodu „ ŻWIREK" w Gubinie. 


