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STANOWISKO 

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„Aster" w Łomży odbytego w dniu 27.04.2013 r. 

My działkowcy z ROD „ASTER" w Łomży uczestniczący w dniu 27 kwietnia 2013 r. w Walnym 
Zebraniu Sprawozdawczym, z niepokojem patrzymy jak czynione są próby likwidacji naszej organizacji 
jaką jest PZD i przejęcia terenów na których zlokalizowane są ogrody działkowe. 

Nasz ogród powstał na terenie gdzie jeszcze przed ponad 30 laty było dzikie wysypisko. Tylko my 
wiemy ile trudu i potu kosztowało nas doprowadzenie tego skrawka ziemi do obecnego stanu. Dziś na 
ogrodzie liczącym 122 działki pracuje i wypoczywa z nami kolejne pokolenie. Tymczasem dowiadujemy 
się. że nasza ciężka praca, włożony trud i czasami znaczne środki finansowe poniesione na doprowadzenie 
działek do obecnego stanu mogą pójść na marne, ponieważ proponowane w projekcie ustawy partii 
rządzącej rozwiązania zmierzają do nacjonalizacji tego co sami wypracowaliśmy. 

Przedłożony w Sejmie projekt obywatelski ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych naszym 
zdaniem w pełni zasługuje na poparcie ponieważ respektuje zastrzeżenia określone w wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 11.07.2012 r. dotyczące aktualnie obowiązującej ustawy o ROD a jednocześnie jest 
przyjazny dla nas działkowców. 

Dlatego też stanowczo protestujemy przeciwko propozycjom, które zmierzają m.in. do: 

• nacjonalizacji majątku wypracowanego przez działkowców . 
• likwidacji organizacji samorządowej działkowców jaką jest PZD. 
• nałożenia dodatkowych opłat, które niejednokrotnie mogą przewyższać możliwości działkowców. 

Tego typu rozwiązania na pewno nie są w interesie działkowców, natomiast nieuchronnie doprowadzą 
do unicestwienia ogrodnictwa działkowego. 

Chcielibyśmy wierzyć, że wielokrotnie deklarowane zapewnienia parlamentarzystów wszystkich 
ugrupowań, że nie dadzą działkowcom zrobić krzywdy, nie były obietnicami bez pokrycia. Dlatego 
apelujemy do wszystkich Państwa, którzy będziecie decydować o naszym losie, o poparcie obywatelskiego 
projektu ustawy i zawartych w nim rozwiązań. 
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Otrzymują: 

Przewodniczący Klubów Poselskich: 
PO. PiS, Ruch Palikota, SLD, PSL i SP. 


