Legnica, dnia 25 kwietnia 2013 r.
Stanowisko
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„WYZWOLENIE” w Legnicy z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WYZWOLENIE” w Legnicy wyrażają stanowczy
PROTEST
przeciwko rozwiązaniom prawnym proponowanym w projektach ustaw autorstwa posłów
Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski w sprawie ogrodów działkowych.
W projektach tych nie chodzi o dobro działkowców, a otworzenie drogi do uwolnienia gruntów na
cele komercyjne. Działkowcy pamiętają obietnice polityków Platformy Obywatelskiej składane w
mediach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, że „działkowcom nie stanie się krzywda” i jak się
ma projekt ustawy Platformy Obywatelskiej do tych obietnic? Działkowcy pytają jak „działkowcom
nie stanie się krzywda” jeśli wejdą w życie takie rozwiązania, a mianowicie:
 wygaszenie praw działkowców do terenów ROD (użytkowanie wieczyste i zwykłe);
 odpłatne umowy o dzierżawę gruntu (z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia przez
właściciela terenu);
 nacjonalizacja infrastruktury ogrodowej;
 likwidacja organizacji działkowców i przejęcie jej majątku przez państwo;
 podporządkowanie podmiotów zarządzających ogrodami właścicielowi terenu;
 rozwiązywanie przez właściciela terenu umowy na prowadzenie ogrodu z organizacją
działkowców;
 przejęcie zarządzania ogrodem bezpośrednio przez właściciela terenu lub narzuceniu
działkowcom własnego zarządcy;
 nałożenie na działkowców opłat za korzystanie z terenu ustalonych wg wartości rynkowej
gruntu, a nie sposobu wykorzystywania gruntu;
 odebranie praw do bezterminowego korzystania z działek;
 nacjonalizacja lub komunalizacja własności działkowca;
Takie przepisy po wejściu w życie niechybnie spowodują upadek i samolikwidację ogrodnictwa
działkowego, a posłowie nadal będą twierdzić i przekonywać, że „działkowcom nie dzieje się
krzywda”.
Jednocześnie popieramy pozytywne rozwiązania, jakie zawiera obywatelski projekt ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych.
Projekt ten zabezpiecza podstawowe prawa przysługujące działkowcom, zapewnia ciągłość i
kontynuację ruchu ogrodnictwa działkowego, który ma już ponad 115- letnią tradycję.
Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych gwarantuje:
 zachowanie prawa do działki;
 zachowanie zwolnienia z czynszu dzierżawnego;
 zachowanie majątku na działce;
 zachowanie zwolnienia z podatków;
 zachowanie charakteru i funkcji ogrodów działkowych;
 odszkodowanie i działkę zamienna przy likwidacji ogrodu;
Stanowisko powyższe przesyłamy do Pani Marszałek Sejmu RP Pani Ewie Kopacz.
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