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APEL DZIAŁH OWCÓW OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO W SPRAWIE PROJEKTU 
USTAWY O RPDZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH ZŁOŻONEGO PRZEZ 

SOLIDARNĄ POLSKĘ 

My dzlałkov icy uczestniczący w spotkaniu w sprawie obywatelskiego projektu ustawy 

przedstawionego przez Polski Związek Działkowców w ROD Stoczniowiec w Szczecinie 

zwracamy się do P 

o rodzinnych ogro 

ni Marszałek Sejmu RP wyrażając nasze zaniepokojenie projektem ustawy 

Jach działkowych autorstwa Solidarnej Polski z dnia 23 lipca 2012 r. a 

Zapisy tej p 

co do celu tego p 

instytucji ogrodu c 

zwiększenia powie 

skierowanego do Laski Marszałkowskiej w dniu 23 sierpnia 2012 r. Projekt ten jest niczym 

innym, jak odrzuccnym 16 lipca 2009 r. w 

pierwszym czytaniu projektem ustawy przedstawionym przez PIS. Wprowadzone tam są 

nieznaczne popraw <i przez osoby nieznające się na problematyce ogrodów działkowych. 

oselskiej inicjatywy ustawodawczej budzą nasze daleko idące wątpliwości 

•ojektu. Rozwiązania tam proponowane nie służą rodzinnym ogrodom 

działkowym a wręcz im szkodzą. Projekt już w swoich podstawowych założeniach przeczy 

ziałkowego jako podstawowej jednostki ROD poprzez zaproponowanie 

-zchni działki nawet do 1500 m2 co może prowadzić do nadużyć i 

powstawania osiedli mieszkaniowych na terenach ROD a nie działek rekreacyjnych. Nadto 

zapisy projektu dzie 

doprowadzi do mar jinalizacji ubogich użytkowników działek i sukcesywnego ich pozbawiania 

praw do dziatki. Ns 

podporządkowanie 

lą działkowców na dwie kategorie tj. właścicieli i użytkowników co i kolei 

s, jak i miliony użytkowników działek te dwa pierwsze zapisy napawają 

dużą obawą o prayszłość ogrodów działkowych. Kolejny zapis proponuje niemal pełne 

poszczególnych ogrodów samorządom, które to miałyby decydować o 



pozostawieniu lub 

dążenie do przejęcia 

My działkow 

wszelkie zasady : 

działkowców. Dla 

działkowców i wnio 

kwidacji ogrodu. Daje się odczuć, że intencją niniejszego projektu jest 

gruntów ogrodów dziadkowych na inne cele, a więc komercyjne. 

Cy oceniając projekt ustawy przedstawiony pr2ez posła Andrzeja Derę z 

Solidarnej Polski stwierdzamy, że jest on szkodliwy i niekorzystny dla działkowców, łamie 

amorządności, wolności zrzeszania się oraz prawa obywatelskie 

ego zwracamy się do Pani Marszałek Sejmu RP, aby podC2as prac 

legislacyjnych nad r ową ustawą kierowała się Pani wraz z posłami dobrem ponad miliona 

kujemy o odrzucenie projektu ustawy Solidarnej Polski jako szkodliwego 

o z int< resami d»ąikowców i ich rodzin. 
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