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Nowogar d 02.06.2012 roku

ZaskarZenie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dziatrkowych do Trybunatu

Konstytucyjnego spowodowato glgboki oddZwigk w Srodowisku dzialkowc6w.

Dzialkowcy obawiaj4 sig, ze nowe rczwiEzania, do kt6rych zmierza cala procedura

zmiany ustawy moze odbi6 sig niekorzystnie na dotychczasowych uprawnieniach.

Dzialkowiec dzisiaj korzysta:

o zbezplatnego uZytkowania gruntu

o wlasnoSci nasadzeri i obiekt6w na dziatce

o zwolnieri podatkowych

. zprawa do odszkodowania w przypadku likwidacji ogrodu

. prawa do dzialki zamiennej

o ochrony przed roszczeniami os6b trzecich
. prawa do przekazania dzialki osobie bliskiej

Ustawa o ROD daje ogrodom, status urzEdzefi u?ytecznoSci public znej, dziEki czemu
sq one honorowane przez samorz4dy gmin i slu24 spolecznoSci lokalnej, jako dobro
publiczne.

Zaskatzenie calej ustawy dzialkowcy odczuli, jako pretekst do zniesienia praw
nabytych. Apeluj4 masowo do Trybunafu, do parl amentarzyst6w, Marszatka Sejmu i
organ6w paristwowych. Protest zatacza coraz szersze krEgi.

Jako dzialacze polskiej lewicy SLD, Federacji Mlodych Socjaldemokrat6w,
Stowarzyszenia,,Pokolenia" apelujemy do czynnik6w, od kt6rych zale?4 przyszle losy
rodzinnych ogrod6w dzialkowych, dzialkowc6w i Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w o
ostrozne podejScie do delikatnej materii, kt6rej problem dotyczy i pozostawienie obecnego
porz4dku prawnego w tym wzglgdziebez zmian.
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