
Otwarte Walne Zebranie ROD „Pod Pająkiem" w Legnicy 

Szanowna Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP 

STANOWISKO 
otwartego walnego zebrania w ROD „Pod Pająkiem" w Legnicy 

z dnia 19.01.2013 r. 
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My uczestnicy otwartego walnego zebrania w Rodzinnym Ogrodzie 
Działkowym „Pod Pająkiem" w Legnicy zwracamy się do Pani z prośbą o 
szybkie i skuteczne rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy o ROD i 
skierowanie na ścieżkę legislacyjną. Uważamy, że obywatelski projekt 
gwarantuje dalsze istnienie ogrodów i działek. Popieramy przyjęte kierunki 
i rozwiązania ponieważ zapewniają nam działkowcom prawa nabyte i wskazują 
możliwość organizowania i posiadania samorządnej organizacji. 
Do propozycji ustawy o ogrodach działkowych autorstwa posła Andrzeja Dery 
z Solidarnej Polski oraz zespołu posłów Platformy Obywatelskiej pod 
kierunkiem Pana Stanisława Huskowskiego z Wrocławia - zdecydowanie 
mówimy NIE. Obecne te projekty nie wnoszą dla nas działkowców dobrych 
rozwiązań. Zabierają nam nabyte prawa, które nie były kwestionowane w 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dobitnym przykładem jest propozycja 
nałożenia na nas wysokich podatków i czynszów dzierżawczych, których 
wysokość ma kształtować wartość rynkowa gruntu. Dla nas działkowców 
emerytów i rencistów oraz młodych rodzin często bezrobotnych dodatkowe 
opłaty liczone w setkach a nawet w tysiącach złotych rocznie, spowoduje 
szeroką rezygnację z działek. Te i inne warunki zmuszające nas do wielu 
ograniczeń, dostosowania infrastruktury działkowej do wymogów 
przedstawionych w poselskich projektach zamknie dostęp do działek dla osób 
najbardziej potrzebujących w obecnej sytuacji kraju. Propozycje te dowodzą, że 
jej autorzy w ogrodach działkowych widzą jedynie grunt a nie dostrzegają ludzi. 
Cichym sposobem bez żadnych kosztów doprowadzą do rozprawy z ogrodami 
działkowymi w Polsce. 
Jeszcze raz zwracamy się do Pani Marszałek oraz do wszystkich 
parlamentarzystów o poparcie opracowanego przez działkowców projektu 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który w odróżnieniu od propozycji 
innych projektów szanuje i zapewnia prawa miliona polskich rodzin 
korzystających z działek. 
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