MarszalekSejmuRP
Pani Ewa Kooacz
- wszystkie
Kluby Parlamentame
Apel
dzialkow c6w zRodzinnegoOgrodu Dziatkowego Podzamczew ,,Walbrzychtt"
o uchwalenie obywatelskiegoprojektu ustawyo rodzinnychogrodachdzialkowych
jako prawa dla dzialkowc6w.
My dziatkowcy z Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego ,,Podzameze"
w Watbrzychu zwracamy siQdo Pani Marszalek Sejmu RP i do wszystkich posl6w
o uchwalenieobywatelskiegoprojektu ustawy o rodzinnychogrodachdzialkowych,
jako ustawy.
Jest to projekt opracowany przez nasze$rodowisko,kt6ry uwzglEdniawszystkie
zastrzehenLa
zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnegoz dnia i 1 lipca 2AI2 r.
'(,'
i zaclrowuje naszeprawa nabye zwiqzanez u4rtkowaniem dzialek oraz prawo do
pcsiadania wlasnej og6lnopolskiej organizacji, kt6r4 dzialkowcy powotali 32 lata
temu pn. Poiskt Zw-iqzekDziatko-wc6-w.
W obywatelskimprojekcie ustawyo rodzinnychogrodachdzialkowychwnosimy o:
zachowanieprawa do dzia*ki,
zachowaniezwolnienra z czynszu dzieriawnegoi z podatkow,
zachowanie naszej wtasnodcina dziatkach,
odszkodowaniei dziaLkizamiervtew pr4lpadkach likwidacji ogrodow,.
zachowaniefunkcji i charakteruogrod6w dziaikowych,
swobodEzrzeszaniasiE,
kontynuacjgtradycji ogrodnictwadzialkowegow Polsce.
Tych praw- nie zakwestionowal Trybunat Konstytucyjny, co oznaeza, 2e nie
porvinni6myich utracii w nowej ustawie ogrodachdzialkowych.
Wszystkich dziatkowc6w lqczy wsp6lny cel, a mianowicie: rozw6j ogrod6w
prowadzenie upraw
aktywny wypoczynek i
dziatkowych zapewniajqcy
ogrodniczych na wlasne potrzebya przez rozvvojogrod6w przywracaniespolecznoSci
i przyrodzie teren6w zdegradowanych.Ten cel moiemy realizowal tylko jako
zorganizowanaw kraju spoteczno66i dlatego naszqwolqjest abydmy zachowalisw6j
Zwiqzek. Ten Zwiqzek to my dziatkowcy,to nasznajwiEkszydorobek,kt6rego nie
naleay nam zabieral - likwidowad. Bez naszego Zwtqzku znlknie wiEkszoS6
ogrod6w dzialkowych w Polsce,a my dzialkowcy zostaniemy bez instytucjonalnej
ochrony naszychprawi interes6w. Sami w ogrodachnic nie bgdziemystanowili we
wlasnym demokratycznym paristwie,nikt nie bEdzie nas zauwaZati zwaLal na nasze
potrzeby,nikt nas nie bEdzie rcprezerftowal przedorganamiwladzy. Znlkniemy tak?e

jako czlonkowie europejskiej organizacji pn. Migdzynarodowe Biuro Ogrod6w
Dzialkowych i RodzinnychzJs w Luksemburgu.
Takiej przysztolci nie chcemy.
.Od przeszlo 20 lat jesteSmy nieustannieniepokojeni przez wladzq, kt6ra
walczy z nami r6znymi sposobamio grunty naszych ogrod6w.Tq walkg z wlasnym
spoleczeistwem nalezy zakohczyl, ale nie ustaw4 kt6r4 proponuje zesp6i posl6w
z Klubu ParlamentamegoPlatformy Obywatelskiej, a takie poslowie Solidarnej
Polski, poniewaz te propozycje sq wymierzone przeciwko nam i obliczone na
masowq likwidacjp ogrod6w dziaiko!\rych.Mamy tego $wiadomodii nie godzimy
siE, aby poslowie nie uszanowaliwoli ponad 924 000 obywatelipopi erajqcychnasz
projekt ustawy i uchwalili restrykcyjne dla nas przepisy, kt6re w konsekwencji
otworzqdrogg deweioperom i innym grupom przedsiEbiorczymdo zabetonowania
naszych ogrod6w rozmaitymi obiektami.
Dlatego apelujemy o uchwalenie przez Sejm RP obywateiskiegoprojektu ustawy
o rodzinnych ogrodach dzialkowych, jako dobrego prawa dla miliona rodzin
dziaLkowc6wi mieszkaric6wmiast.
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