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STANOWISKO

uczestnik6w Walnego zebrania Sprawozdawczego czlonk6w Rodzinnego Ogrodu

Dzialkowego im. Tadeusza Ko6ciuszki w Krapkowicach z dnia 21 kwietnia 2012 r.

w sprawie obrony ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.

Uczestnicy Walnego zebrania Sprawozdawczego czlonk6w Rodzinnego Ogrodu

Dzialkowego im. Tadeusza Ko6ciuszki w Krapkowicach odbytego w dniu 21 l*trietnia 2412

r. se zaniepokojeni zagro2eniem, jakie dla ogrod6w dziaNkowych niesie zaskar2enie

do Trybunalu Konstytucyjnego ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach

dzialowych. Pze5wiadczenie takie jest wSr6d nas powszechne.

Obecnie obowiEzujqca ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych spelnia nasze

oczekiwania, gwarantuje nam spokoj I stabilizacjg, zapewnia skutecznq ochronq

pzed pochopnymi likwidacjami ogrod6w.

Zdajemy sobie sprawe, 2e byty Pierwszy Prezes Sqdu Najwy2szego kwestionuj4c

naszq ustawg, podjel walkg z milionowq zeszq dzialkowc6w zrzeszonych w Polskim

Zwiqzku Dzialkowc6w. Nie mo2emy w tej sprawie milcze6, gdyZ powstalo kolejne zagro2enie

dla obecnego bytu i dalszego istnienia ogrodnictwa dzialkowego w Polsce.

Tu nie chodzi o dobro dzialkowc6w, lecz o likwidacjq barier prawnych, kt6re

powolilyby przejqe grunty i przeznaczy6 je na cele komercyjne. Pytamy, czy istnieje potzeba

zmiany obowiqzujqcego prawa, kt6re dobze sluZy dzialkowcom, ich rodzicom i spoleczno6ci

lokalnej? Czy nale2y niszczye to, co dobze funkcjonuje, co sprawdza siq od lat w praktyce?

Najbardziej przykre jest to, ze do naszych wladz pafistwowych nie tratialqrzeczowe

argumenty przemawiajqce za pozostawieniem rodzinnych ogrod6w dzialkowych w obecnych
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unormowaniach prawnych. Nie pzemawia to,2e w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach

dzialkowych swoje podpisy Ao2ylo 620 tysigcy dzialkowc6w z calego kraju' w tym r6wnie2

dzialkowcy naszego ogrodu.

Ob'ecnie istniej4ce ogrody dzialkowe sq godnymi kontynuatorami 1 1S-letniej tradycji

ruchu ogrodnictwa dzialkowego naszym kraju. Nasze ogrody powstaly dziqki pracy

i wysilkowi flnansowemu wielu pokoleri dzialkowcow i ich rodzin, pelniq one funkcjq

rekreacyjn4 wypoczynkowq i maj4 wymiar integracyjny dajqc dzialkowcom poczucie

wsp6lnoty.

DzialkiwnaszychogrodachsqSwiadczeniemsocja|nymParistwazapewniaj4cym

niezamo2nym czlonkom spofeczefistwa mozliwos6 godnego wypoczynku i rekreacji

oraz dostqp do tanich i zdrowych produktow bqdqcych wysilkiem ich wlasnej pracy'

Niechcemyzmianyustawyorodzinnychogrodachdzia|kowychzdniaS|ipca2005r.,

gdy2 zapewnia ona gwarancjq dalszego rozwoju ogrod6w i gwarantuje dotychczasowe

prawo dzialkowc6w. Nie molna burzyc dobrze funkcjonujqcego organizmu' jakim sq

rodzinne ogrody dzialkowe sluZqce ludziom'

Podpisyuczestnik6wWa|negoZebraniaSprawozdawczego:
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