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STANOWISKO
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. T. Kościuszki we Wronkach
z dnia 13 kwietnia 2013 roku
w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych
Działkowcy uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD im. T. Kościuszki we
Wronkach, informują Panią Marszałek i pozostałych adresatów naszego stanowiska, że
udzielają pełnego poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych, złożonego w Sejmie przez Komitet inicjatywy Ustawodawczej i wspartego
podpisami ponad 924 tysięcy polskich OBYWATELI.
Zwracamy uwagę, że obywatelski projekt ustawy zawiera wszystkie niezakwestionowane
przez Trybunał Konstytucyjny rozwiązania prawne jednocześnie gwarantując zachowanie
dorobku ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich oraz poszanowanie praw
nabytych przez nas użytkujących działki. Projekt ten opracowany przez działkowców dla
działkowców wprowadza dobrowolność w samoorganizacji osób chcących uprawiać działki i
zarządzanie ogrodami przez stowarzyszenia ogrodowe. Zawarto w nim szereg nowych
rozwiązań systemowych mających na celu uregulowanie prawnych podstaw funkcjonowania
działek w naszych ogrodach w tym realizuje postulat wolności zrzeszania się w
stowarzyszenie prowadzącego ogród. Zgodnie z zapisem zawartym projekcie prawo
użytkowania działki będzie niezwiązane z przynależnością do stowarzyszenia. Stwierdzamy,
że na uwagę zasługuje również wprowadzenie nowych rozwiązań regulujących stan prawny
nieruchomości zajmowanych przez ogrody i dzięki temu możliwym będzie powstrzymanie
nieuzasadnionych społecznie likwidacji ogrodów.
Apelujemy do Pani Marszałek i polskich parlamentarzystów, którym dobro prawie 4
milionów mieszkańców naszej Ojczyzny leży na sercu, aby udzielili swego poparcia
obywatelskiemu projektowi ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i uchwalili w
terminie ustalonym przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 11 lipca 2012 roku.
Nasze stanowisko przesyłamy także do Premiera Rządu RP Donalda Tuska, Klubów
Parlamentarnych PO, PSL, SLD, PiS, SP, Ruchu Palikota, parlamentarzystów Ziemi Pilskiej oraz
do wiadomości Prezesa PZD i Prezesa OZ PZD w Pile.
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