
A p e l 

Walnego Zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Sady Antoniukowskie" w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 2013 r. 

Walne Zebranie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sady 
Antoniukowskie" w Białymstoku, jako najwyższy organ samorządu działkowców 

a p e l u j e 
^ o odrzucenie projektów ustaw o ogrodach działkowych autorstwa posłów 

Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski 
o uchwalenie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowym, w tym 

^ o zachowanie prawa działkowców do posiadania własnej samorządnej» 
niezależnej organizacji 

Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, był szeroko 
konsultowany w środowisku działkowców, liczba podpisów złożonych do Sejmu RP 
wyniosła ponad 924 000 i wielokrotnie przekroczyła wymaganą pod obywatelskim 
projektem ustawy liczbę. 
Poprzez złożenie podpisów poparcia pod obywatelskim projektem ustawy 
o ROD my działkowcy domagamy się: 

* zachowania prawa do działki 
A zachowania zwolnienia z czynszu dzierżawnego 
^ zachowania majątku na działce 
^ zachowania zwolnienia z podatków 
x zachowania charakteru i funkcji ogrodów działkowych 
* odszkodowania i działkę zamienna przy likwidacji ogrodu 

Żądamy zachowania prawa do posiadania własnej organizacji, co gwarantuje 
nam obywatelski projekt ustawy o ROD, bowiem wiemy, że dopóki istnieje 
ogólnopolska organizacja „działkowcom nie stanie się krzywda". 
Mając ogólnokrajową, niezależną i samorządną organizację- milion działkowców 
/ z rodzinami ok. 4.000.000 obywateli/ stanowimy przeciwwagę dla środowisk 
gospodarczych. Poprzez naszą integrację i zorganizowanie skutecznie 
sprzeciwialiśmy się ograniczeniu praw działkowców- dlatego wszelkimi sposobami 
próbuje się rozbić tę jedność ! 

Apelujemy przeciwko narzucaniu takich rozwiązań ! 

Nie popieramy projektów ustaw o ogrodach działkowych proponowanych przez 
Platformę Obywatelską i Solidarną Polskę. 
Z treści tych projektów jednoznacznie wynika, iż zostaną odebrane prawa 
działkowcom, pogorszą się radykalnie warunki funkcjonowania ogrodów. 



Projekty te oznaczają m. innymi: 
- utratę prawa gwarantującego bez czynszowe korzystanie z dzidki, 
- podporządkowanie ogrodów gminom, 
- podatki za altanki i czynsz dzierżawny, 
- brak gwarancji uzyskania odszkodowań za majątek w przypadku likwidacji ogrodu, 
- przymusową likwidację ogrodów na cele komercyjne, 
- rozbicie ogólnopolskiego ruchu działkowego, co oznacza pozbawienie działkowców 
instytucjonalnej obrony ich praw nabytych. 

Jako działkowcy- nie takich rozwiązań oczekujemy ! 

Stanowiskiem tym walne zebranie ROD „Sady Antoniukowskie" 
w Białymstoku, zwraca się do Marszałek Sejmu RP- Pani Ewy Kopacz i wszystkich 
Klubów Parlamentarnych, a w szczególności do posłów naszego okręgu z prośbą 
o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o ROD w pracach legislacyjnych Sejmu 
RP. 

Apel popiera 159 uczestników 1 —'' " ' 
Antoniukowskie' 


