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Kluby Parlamentarne - wszystkie

Apel
działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podzamcze" w Wałbrzychu
o uchwalenie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
jako prawa dla działkowców.
My działkowcy z
Rodzinnego
Ogrodu
Działkowego „Podzamcze"
w Wałbrzychu zwracamy się do Pani Marszałek Sejmu RP i do wszystkich posłów
0 uchwalenie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
jako ustawy.
Jest to projekt opracowany przez nasze środowisko, który uwzględnia wszystkie
zastrzeżenia zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r.
1 zachowuje nasze prawa nabyte związane z użytkowaniem działek oraz prawo do
posiadania własnej ogólnopolskiej organizacji, którą działkowcy powołali 32 lata
temu p.n. Polski Związek Działkowców.
W obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wnosimy o:
- zachowanie prawa do działki,
-

zachowanie zwolnienia z czynszu dzierżawnego i z podatków,
zachowanie naszej własności na działkach,
odszkodowanie i działki zamienne w przypadku likwidacji ogrodów,
zachowanie funkcji i charakteru ogrodów działkowych,
swobodę zrzeszania się,

- kontynuację tradycji ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Tych praw nie zakwestionował Trybunał Konstytucyjny, co oznacza, że nie
powinniśmy ich utracić w nowej ustawie o ogrodach działkowych.
Wszystkich działkowców łączy wspólny cel, a mianowicie: rozwój ogrodów
działkowych zapewniający aktywny wypoczynek i prowadzenie upraw ogrodniczych
na własne potrzeby a przez rozwój ogrodów przywracanie społeczności i przyrodzie
terenów zdegradowanych. Ten cel możemy realizować tylko jako zorganizowana w
kraju społeczność i dlatego naszą wolą jest abyśmy zachowali swój Związek. Ten
Związek to my działkowcy, to nasz największy dorobek, którego nie należy nam
zabierać - likwidować. Bez naszego Związku zniknie większość ogrodów
działkowych w Polsce, a my działkowcy zostaniemy bez instytucjonalnej ochrony
naszych praw i interesów. Sami w ogrodach nic nie będziemy stanowili we własnym
demokratycznym państwie, nikt nie będzie nas zauważał i zważał na nasze potrzeby,
nikt nas nie będzie reprezentował przed organami władzy. Znikniemy także

jako członkowie europejskiej organizacji pn. Międzynarodowe Biuro Ogrodów
Działkowych i Rodzinnych z/s w Luksemburgu.
Takiej przyszłości nie chcemy.
Od przeszło 20 lat jesteśmy nieustannie niepokojeni przez władzę, która
walczy z nami różnymi sposobami o grunty naszych ogrodów. Tę walkę z własnym
społeczeństwem należy zakończyć, ale nie ustawą, którą proponuje zespół posłów z
Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, a także posłowie Solidarnej Polski,
ponieważ te propozycje są wymierzone przeciwko nam i obliczone na masową
likwidację ogrodów działkowych. Mamy tego świadomość i nie godzimy się, aby
posłowie nie uszanowali woli ponad 924 000 obywateli popierających nasz projekt
ustawy i uchwali restrykcyjne dla nas przepisy, które w konsekwencji otworzą drogę
deweloperom i innym grupom przedsiębiorczym
do zabetonowania naszych
ogrodów rozmaitymi obiektami.
Dlatego apelujemy o uchwalenie przez Sejm RP obywatelskiego projektu ustawy o
rodzinnych ogrodach działkowych, jako dobrego prawa dla miliona rodzin
działkowców i mieszkańców miast.
Wałbrzych, 19 marca 2013r.
Na oryginale 175 popisów

