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Stanowisko walnego zebrania 8 0 0 „Orla
Białego" w Nowym Sączu z dnia 13,04.2013 roku
podjęte podczas Walnego Zebrania Członków
w sprawie projektu ustawy o rodzinnych ©grodach
działkowych opracowanej przez Platformę Obywatelską.

Szanowni. Panowie Posiewie!
Zgromadzeni na walnym zebraniu sprawozdawczym członkowie Rodzinnego
Ogrodu Działkowego „Orła Białego" w Nowym Sączu wyrażają zaniepokojenie
o losy Obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD.
Wniesiony projekt ustawy o rodzinnych, ogrodach działkowych do Sejmu przez
partię rządzącą - Platformę Obywatelską dowodzi, ze podjęto walkę z
działkowcami.
Mówią o tym jasno proponowane rozwiązania namalowane przez
nienawidzącego działkowców Posła Piaskowskiego
Projekt ustawy PO nie ogranicza się tylko do zmian przepisów prawnych, które
zakwestionował Trybunał Konstytucyjny, ale w swej zachłanności zabiera
działkowcom ich prywatny majątek, który przez lata własnymi, rękami i
środkami stworzyli, bez jakiejkolwiek pomocy ze strony gmin. i Skarbu Państwa.
Zakłada on zniesienie prawa działkowców do:
- użytkowanej działki,
- wygaśnięcie prawa do własności domku - altanki
- wygaśnięcie prawa do nasadzeń,
- wygaśnięcie prawa do infrastruktur}' tj, ogrodzeń ogrodów, domów
działkowca, świetlic, siec?. elektrycznej, wodnej, gazowej,
- wprowadza ogólnopolski fundusz ogrodowy, który ma zarządzać pieniędzmi
działkowców,
- wprowadza opodatkowanie za użytkowanie działek w takiej wysokości, gdzie
niejednego działkowca emeryta czy rencistę nie będzie stan na działkę,
- w autopoprawce do art.43 ust.4 wprowadza zapis możliwości sprzedaż}/
działkowcom ogrodu Skarbu Państwa tylko po to, żeby w drodze przetargu
mogli z działkowcami wygrać deweloperzy,
- przekreśla ponad 100- letnią historię ogrodnictwa działkowego.
Takiemu projektowi ustawy o ogrodach działkowych mówimy stanowczo
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My działkowcy wyrażamy poparcie dla Obywatelskiego Projektu Ustawy 0
ROD stworzonego przez działkowców 1 dla działkowców 1 liczymy na
rozsądek, uczciwość 1 zaangażowanie klubów parlamentarnych i: pojedynczych
postów aby me zapomnieli, źe Państwo me jest tylko dla rządzących ale dla
wszystkich obywateli tych biednych 1 ubogich też.
Przestrzegamy, by rządzące partie polityczne miały na uwadze milion
działkowców a wraz z rodzinami około 4 miliony obywateli, 'którzy w
najbliższych wyborach będą glosowali pamiętając o ustanowionej ustawie o
rodzinnych ogrodach działkowych.

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Orła Białego" w Nowym Sączu.
Lista sygnatariuszy Stanowiska w załączeniu.
Do wiadomości;
Pan Premier Donald Tusk
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz,
Klub Parlamentarny PO, PSL, SLD, PiS, Ruch Palikowa, SP,
OZM PZD Kraków

: ?o»SK' Zwi&zs? DZia-Kowocw
Rodzinny Ogród Działkowy
"Orze? Biały" w Nowym Sączu
•»' Or*a Sicfego 33-305
Ś«cz
N<P: • J4-27-88-065

Mowy Sącz, dnie. 13 kwietnia 2013 r.

Lista Sygnatariuszy
¿o Stanowiska walnego zebrania ROD „Orła
Białego" w Nowym Sączu, z dala 13,04.2013 r o t a
podjęte podczas Walnego Zebrania Członków
w sprawie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych opracowanej przez Platformę Obywatelską,
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