
Stanowisko 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„NAD BIEBRZĄ" w Goniądzu 
podjęte na walnym zebraniu sprawozdawczym 

w dniu 27.04.2013 r. 
w sprawie: poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD. 

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „"NAD BfF.BRZĄ" w Goniądzu 
podczas corocznego walnego zebrania sprawozdawczego zostali zapoznani z obecna 
sytuacją działkowców, ogrodów i Związku. 

W związku propozycjami zaproponowanymi przez kłuby parlamentarne PO, SLD, 
$P postanowiliśmy wystosować stanowisko w sprawie poparcia dla obywatelskiego 
projektu ustawy o ROD. Naszym zdaniem jest to jedyna z propozycja, która zgodna jest 
z naszymi oczekiwaniami. 

Obywatelski projekt ustawy pczwaia nam na zachowanie dotychczasowych 
przywilejów przy jednoczesnym zastosowaniu wytycznych Trybunału Konstytucyjnego. 
Dla nas najważniejsza jest prawo do gruntu, na którym teży nasz ogród. Bez umów 
wieczystego użytkowania stracimy jakiekolwiek prawo do użytkowania tego terenu. Nasz 
ogród ieży w miejscowości, w której na razie nikt nie był zainteresowany terenami naszego 
ogrodu, ale przy utracie prawa wieczystego użytkowania rie wiemy jak do sprawy podejdą 
władze gminy. Obawiamy się, że opłaty za użytkowanie tego gruntu mogą wzrosnąć w 
znaczny sposób, 00 spowoduje, że nie wszystkich naszych działkowców będzie stać na 
ich uiszczanie . Brak stabilności i pewności długotrwałego istnienia ogrodu, spowoduje, że 
część osób może zaprzestać nowych inwestycji i modernizacji swoich działek co 
przyczyni się do pogorszenia ogólnego wizerunku naszego ogrodu. 

Nie chcemy drastycznych zmian, a obywatelski projekt ustawy zapewnia nam 
możliwość spokojnego przekształcenia się naszej organizacji. Daje też wolną wolę przy 
wyborze czy chcemy pozostać w ogólnopolskiej organizacji czy tworzyć Bwoje oddzielne 
stowarzyszenie. Uważamy takie rozwiązanie za rozsądne i zgodne 2 oczekiwaniami 
szerokiej rzeszy działkowców. 

Polskie ogrody działkowe są Kontynuatorem ponad 100- letniej tradycji 
ogrodnictwa działkowego w Polsce. Spełniają pozytywną rolę w zaspakajaniu potrzeb 
społecznych, socjalnych i rekreacyjnych społeczności lokalnych dzięki między innymi 
właściwym rozwiązaniom prawnym Uważamy, ze obywatelski projekt ustawy o ROD 
w proponowanym kształcie w pełni' zabezpiecza interesy działkowców, dlatego tez 
popieramy wszelkie działania podejmowane w obronie naszych praw zawartych w tym 
dokumencie. 

Obywatelski projekt ustawy o ROD poparło ponad 324 tysiące działkowców w tym 
wielu z naszego ogrodu. Żadna z pozostałych propozycji nie była tak szeroko 
Konsultowana z naszym społeczeństwem i nie porusza tematu tak dokładnie i szeroko. 
Skoro sami działkowcy opracowali propozycje dotyczące ich przyszłości, naieży je 
uwzględnić t zaakceptować. 

Goniądz 27 04.2013. 
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