
Apel 

Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Tęcza" w Międzylesiu 

Walne Zebranie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tęcza" w Międzylesiu, jako 
najwyższy organ samorządu działkowców zwraca się z 

APELEM 

do Marszałek Sejmu RP, wszystkich klubów Parlamentarnych, a zwłaszcza do 
Posłów na Sejm RP z Okręgu Sudeckiego w sprawie : 

- uchwalenia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych 

- odrzucenia pozostałych projektów ustaw o ogrodach działkowych 

Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zrealizował 
wszystkie wytyczne Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności zapewnia 
działkowcom możliwość swobodnego zrzeszania się, co gwarantuje swoim 
obywatelom Konstytucja RP. Takiego prawa nie dopuszczają pozostałe projekty o 
ogrodach działkowych - dlaczego ? Bowiem tylko dzięki własnej organizacji z 
działkowcami liczono się tak, że aby móc pozbawić ich praw skorzystano z pomocy 
Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego. Teraz dąży się do takich uregulowań 
prawnych, aby już bez działkowców decydować o przyszłości Ogrodów, a będzie to 
możliwe jeśli przestanie istnieć ogólnopolska organizacja, która nieustannie wszelkie 
środki służące zabezpieczeniu praw swoich członków. 

Ponadto, tylko obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
zapewnia działkowcom : 

x zachowanie praw do działki 
x zachowanie zwolnienia z czynszu dzierżawnego 
A zachowanie majątku na działce 
x zachowanie zwolnienia z podatków 
A zachowanie charakteru i funkcji ogrodów działkowych 
A odszkodowanie i działki zamiennej przy likwidacji ogrodu 

W naszym Ogrodzie zebraliśmy blisko 500 podpisów na listach poparcia Komitetu 
Inicjatywy Obywatelskiej, natomiast w skali kraju działkowcy wypowiedzieli się w 
sposób masowy popierając obywatelski projekt ustawy poprzez złożenie ponad 
924.000 podpisów. 

Panie i Panowie Posłowie przy urnach wyborczych będzie nas 4 - krotnie więcej, a 



więc nie bagatelizujcie potencjalnych wyborców ! 

Tymczasem posłowie partii rządzącej złożyli w Sejmie projekt ustawy o ogrodach 
działkowych, którego celem jest przejęcie pełnej kontroli nad gruntami zajmowanymi 
przez ogrody działkowe, bez żadnych zobowiązań w stosunku do dzisiejszych 
prawnych użytkowników tych gruntów - czyli działkowców. Projekt przewiduje 
bowiem : 

- wyeliminowanie podmiotu, który dzisiaj ma prawa do gruntów ogrodów a 
więc PZD - organizacji która w swoim działaniu nie naruszyła Konstytucji, ani 
obowiązującego prawa 

- nacjonalizacje i komunalizację majątku działkowców i Związku, czyli 
upaństwowienie wspólnego mienia obywateli zgromadzonego we własnej 
legalnie działającej organizacji pozarządowej 

- pozbawienie działkowców wszelkich dotychczasowych praw do gruntów 
- pełną, nieograniczoną władzę właściciela gruntów /gmin/ zajętych przez 

ogrody 

Posłowie instrumentalnie wykorzystują rangę Trybunału Konstytucyjnego do 
wdrożenia zmian, rzekomo zgodnych z orzeczeniem TK z dnia 11.07.2012r. A my 
działkowcy wiemy, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest wykorzystywany jako 
zwykły pretekst do wprowadzenia takich zmian, aby można było przejmować tereny 
ogrodów na cele komercyjne ! 

Wejście w życie takiego projektu oznacza KONIEC OGRODÓW ! 

Walne zebranie ROD „Tęcza" w Międzylesiu niniejszym a p e 1 u j e o uchwalenie 
obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który zawiera 
rozwiązania na miarę potrzeb o oczekiwań działkowców o odrzucenie pozostałych 
projektów ustaw ! 
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