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„Kolejarz" w Kutnie odbytego dnia 20.04.2013r. 

My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz" w Kutnie prosimy 
o uchwalenie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. Projekt ten umożliwia nam korzystanie z naszych działek na 
dotychczasowych warunkach pozostając zjednoczeni w jedności Polskiego 
Związku Działkowców, ponieważ razem mamy szansę na przetrwanie ogrodów 
działkowych i naszej milionowej społeczności w demokratycznym państwie 
prawa. Projekt ten został masowo poparty przez działkowców i mieszkańców 
miast i wsi, uzyskaliśmy również poparcie poza środowiskiem działkowym 
uzyskując 924000 podpisów. My działkowcy zebrani na Walnym Zebraniu po 
zapoznaniu się z innymi projektami ustaw nie widzimy w nich przyjaznych 
rozwiązań dla naszego ruchu działkowego. To nasz obywatelski projekt o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych konsultowano szeroko w środowisku 
działkowców co zostało potwierdzone złożeniem podpisów w liczbie 643 
podpisy na naszym ogrodzie co przy liczbie działek daje wynik 472%. 
Autorzy projektów nowych ustaw nie gwarantują nam dalszego istnienia 
naszych ogrodów i naszej organizacji Polskiego Związku Działkowców poprzez 
nałożenie wysokich opłat za działki oraz podatku od nieruchomości czyli 
altanki, także gwarancji do gruntów. My działkowcy wiemy że z chwilą 
likwidacji Polskiego Związku Działkowców sytuacja ulegnie pogorszeniu 
wygasną nasze prawa do użytkowanych gruntów które przejmą gminy co 
spowoduje że radykalnie pogorszą się warunki funkcjonowania ogrodów co 
może oznaczać całkowitą likwidacje ruchu działkowego w Polsce. 
Zadajemy sobie pytanie dlaczego w innych krajach europejskich ogrody mogą 
funkcjonować i są wspomagane przez państwo a w Polsce utrudniane jest ich 
funkcjonowanie a pieniądz stawiany jest nad wartością człowieka. Dlaczego 
partia rządząca zapewniała że nas nie skrzywdzi po wyroku TK a teraz chce nam 
odebrać wszystkie nasze prawa. Dlatego apelujemy do wszystkich Pań i Panów 
posłów o przyjęcie obywatelskiego projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych nie szkodzącym nam działkowcom. 
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