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Ogrcdunziul*owwo
*Now1r Swint# w fud*s z Anto l6'msrcs Z%li n

Dziaftowcy Rodeinnego ogrodu Dzia&owego ,,Nowy $wiat,w Klodr*u wStaiajq stanowcay

p r o t c r t
ptzeciwko m$ezlyom prawnym prcpotrowanym v projekf*ch ustawautorstwn posrdw prarformy ob;*"dr*[i]'conaarnu; poriki w sprawieogrodorrutzielkowych. 

---a

w projel*ach fch nie chodzi o dobrs dzialkorvc6w, a otrvorzenie &ogi douwolnienia gnrntow aa cele komercyjne. Ddaeo;cy pamiEajq obiehdce potityk6wPladormy obywaterskiej ski'dane ril mediach po ly$oku Trytil.il,Konstr!1yjryea ze dzi*tkowmnr 
-nie sranie sig kqywda,, i jak sig ma projels

ystaur Ptf do tych obierric ?t Dziarkowcy pvt"jq;ak r,4xa*orii*o- iie sranie si*krzywda" j+ili urejdaw tycie takie roariqg.rfi a-mi"anowicie:
A wygaszenie pnaw dziClrowcdw fo terindw ROD nrZytkowanie wieczyste

i zwyktel
A odplaue umou{F o dzieriawq gnnfi lz moirliwodci4 wcre,{niejsz6go

wlrpowiedzeni a pftffi.wl#ciciets terenu/
r nacjonalizacja infrastruknrry ogrodowej
A likwidacja organizacji dzidkowcdw i prqE*r".iej maj4ku pz-ezpafstwo
A ograniczenie samodzislnnsci org*i;"j:i- aa"lto*G* @*" mozliwosf

dzialania jedlmie na szczeblu ogrodovr5.rn
r podporz4dkowanie podmriotdrv mrz$aqlycb ogrcdami wlafciciElowi terenu
A rozwiqpywanie FEEZ vrla5ciciela t**" r*toory na prowadzenie ogro&r

z orgmizacj q dziatkowcow
A ptzejwie zarz4dzania ogrodem bezposrednio ptraz wlsdciciela ter€nu lub

narzuoeniu dzidkowcom wlasnego zaradcy
A brak ochrony prced likwidacjA ogrod6w
l naloi]enie na- dzialkowcow- optut u korzrystanie z terenu ustalonych wg

urartodci riqkowej grr!$ilL a nie fposobu rlytofqystyw{nia gr,rnh,
I upruwadzelrrie poUattow od altan i budynkow w ogrodzie
I odefranie praw do bezterminowego ko'raystanis 

" 
d=iul"k

A nacjonalizacja lub komrnalizacja-wlasnoSci dzidkowca
r mniejszenie wymiar6w altarr omz ograniczenil ich wyposazenia
A dostosowanie altan do w;rmogdw nowej ustawy lzmniiSszenie wymiarow oraz

zakaztrwalego potqpzeniu z gruntem/

_ i rekultywacja terenu po lil,rwidacji ogrodu ze $rodk6w dzialkowcow
Tirkie przepisy po, wej$ciu w *ycie niechybnie spowoduj4 upadek i samdlikfiddacje
ogrodnictwa dzialkow€go." a lrcslowie nadal b€dq t*i*afug i przekonywac, ,z*
,,dz.ialkowcom nie dzieje siq krEywda',.



Jedloczdnie p o p 
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r? 
-* y poryfine roariqznnia, jaki*zawiera obywstelsfti projeki o$*b o ro{ajaays6 ogroda*h dzial}onrych,Projel* ren zabezli*; p"d$.;"*;.l3*u.p.ry**6;*: 

*iqtks*;i, zqpeuaeia
,"ffim;1.,"-y*ts'.*"lu'd*'i'r*u o"iuilo*ieo, nrut;':t**"ra n o-
Oot;"-::r-Tf nii"rc ustary o o RoD guaranruje;^ zar3nowanie prawa do dzialHA zar:horranie nv.olnienia z czynszu dziertannqo4 za*howanie rnajqtkn n, O"i*touA zachowanie zryolni enira zpodatkrflw

^ zrchow*nie charskteru i i'unkeji 
"g*do- dziatkoqychA odszkodovranie i dziarkg zamienna prry uknid*eji ogrodu

Z duma ghcemy P'od@li6t -ze obyrratelski proje** zyskal w$rpd dzidkowc6wna$?ego CIgrodu i syrryaqftdw og!.erictlrxa'po'w*mnn4 akceptacig, wyrazonapoflze1":t€3erue podpisow na listach poparcia ifublisko 900 dziglkowcdw i ichrodzia w skali calego hju projekr p,opdrro scooo o6*ut*ri- a to chyba o czym$fwiadczy.

stuowisko _niniejsze kierujemy do lr{arsdek sejmu Rp- pani EwyKopacz i wszystkich padamentarzyst6w, a zv,fiasz*zado posl6w ziemi **fU.rryJJJl
7 py$b3 o poparcie obywatelskiego projehu *a"y o RoD ; pracach
legislacyjnych Sejmu RP.
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