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Apel
StowarzyszeniaNasz Wsp6lny Sl4ski Dom.
Do wszystkich dzialkowc6w.
Szanowni Dzialkowcy.!
Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego w sprawie uchylenia ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych nie
pozostawia Zadnychw4tpliwoSci , 2e istniej4 w PolscepotgZnesily chc4cezlikwidowa6 ogrody dzialkowe i
pozbawil dzialkowc6w nale2nychim praw.
Jakkolwiek partie polityczne przymllaj4 sig dzialkowcom w goloslownych obietnicach,to prawda jest
brutalna - likwidacja wielu ogrod6w dzialkowych w najbliZszych latachjest wysoce prawdopodobna.
Zapobiectemu moznajedynie poprzezzwigkszeniepraw u4rtkownik6w dzialek na kt6re w pelni
zasluguj4.
StowarzyszeniaNasz Wsp6lny Sl4ski Dom , chybajako jedyne w Polscepoparlo stanowisko dzialkowc6w
, zgodnieze swoimi celami statutowyni, w tym rvftaszcza odnosz4c;rni sig do osi4ganiavtry?szegostopnia
sprawiedliwoScispoleczneji wspomaganiademokracji. To w rodzinnych ogrodach dzialkowych wystgpuje
demokracjaw wyborze wLadzna Walnych Zebraniachoraz kultywowane s4 postawy obywatelskie
chociahbyw postaci cryn6w spolecznych.
Podtrzymujemy wniosek, aby do nowej ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych wprowadzi6 zapisy
chroni4cew wigkszym niZ dotychczasstopniu prawo dzialkowc6w do swojej firywanej dzialki.
Podstawowy zapis w nowej ustawie musi stanowic, 2e uirytkownik dzialki jest jej wla$cicielem.
Brak tego zapisu stwarzacbgdzie moZliwo5drugowania dziatkowcaz :uzltkowanej ziemi zabardzo nisk4,
symboliczn4 rekompensatg,a sam proces likwidacji ogrod6w dzialkowych bgdziebardzo latwy do
przeprowadzenia.PrzT,kJad
dzialkowc6w ze Slowacji jest tego dobitnym potwierdzeniem.
Nowa ustawa o rodzinnych powinna jednoznacznieokreSli6.ze wszyscy dzialkowcy otrz.vmuj4na
wlasno66ziemig bezplatnie lub za qrmboliczn4 oplat4.
Stoimy na stanowiskrt,2e postanowienia tej ustawy mog4 opiera6 sig na nastgpuj4cych zapisach :
1. Po okresie 20 lat u4rtkowani a dzialki przez dziaNkowca/ wliczajqc w ten okres u4rtkowani a jej przez
najbli2szychkrewnych pradziadk6w, dziadk6w,rodzic6w, rodzeflstwo, ojczyma, macochg itd. to jest
os6b zaliczanych do I grupy podatkowej I dziatka poprzez zasiedzeniestaje sig bez jakichkolwiek koszt6w
I oplat/ czylibezptxnie - wlasnoSci4 dzialkowca.
Do okresu u2ytkowania dziatrkizaliczy! okres uzltkowania : innej dzialki w tym samyrn ogrodzie oraz
dziatki u4rtkowanej przez osoby zaliczonej do I grupy podatkowej w ogrodach zlilcrvidowanych.
2. Najednostce organizacyjnej chc4cej wdroLryl proces likwidacji ogrodu lub jego czgici powinien ci4iry6
obowi4zek doprowadzeniaogrodu zastgpczegodo stanu infrastrulcturyco najmniej takiej jaka wystgpuje w
ogrodzie likwidowanym - bez pobierania od dzialkowc6w jakichkolwiek oplat.
3. W ustawie o podatkach i oplatach lokalnych wprowadzii postanowienie,2e rwalnia sig od podatku od
nieruchomoSci- teren ogrod6w dzialkowych.
Nadmieniamy, 2e roczne stawki podatku od nieruchomo6ciustalaj4 Rady Miast I Gmin l.
W pr4,padku grunt6w sklasyfikowanych w ewidencji grunt6w i budynk6w jako tereny rekreacyjno
wypoczynkowe i nie rwi4zane zprowadzeniem dzialalno6cigospodarczejaktaalnie stawka ta wynosi
okolo 20 groszyod metra kwadratowego powierzchni.
Dalej jeste5my otwarci na wsparcie wszelkich dzialannarzecz rozwoju rodzinnych ogrod6w dzialkowych
oraz innych sluZ4cychpomy6lno5ci og6lu obywateli.
Przeprowadfimyna forach internetowych solidarn4 akcjg sprzeciwu wobec falszywych lub
zmanipulowanych twierdzeniom szkaluj4cychdzialkowc6w oraznawotaj4cych do likwidacji ogrod6w
dzialkowych
Prosimy o wsp6lpracE, zapis:ytvaniesig do naszegoStowarryszeniaNWSD orazrozpowszechnienie
wSr6dznajomych.
niniejszego Apelu
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