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walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego ogrodu Działkowego
i'n. ,,Zjednoczenie" w Szczecinie z dnia 2g.og.2o13 r.

W dniu 23.03.2O13 odbYło się Wa]ne Zebranje Sprawozdawcze Rodzinnego
Ogrodu Dzia]kowego im, ,,Zjednoczenie'' w Szczecinie.

Działkowcy tego ogrodu stanowczo opowiadają się za złożonym na ręce
pani Marszałek sejmu Rp Ewy kopacz projektem ustawy, pod ktoryni podpisało
Się 924.BO1 OBYWATtrLI RP. Pod projektem ustawy podpisyl,łzali się zwyk|i
obyłvatele, nie tylko działkowcy.

KaŻda inna inicjatYłva wymierzona w fundamenta]ne podstawy ruchu
ogrodnictwa działkowego w Polsce i wyjątkowo szkodiiwa dla niezwykle
zasłuŻonego Ponad stuletniego ruchu ogrodnictwa dzia]kowego w polsce i zmterza
docelowo do jej likwidacji.

TYlko naSZ Projekt ustawy zapewnia trwa]ość l rozvvoj ogrodnictwa
działkowego w Poisce. Nie ulega wątpliwości, ze wniosek Pierwszego prezesa SN
Powinien bYĆ oddalony w ca]ości - tak się jednak niestety nie sta]o i orzeczenie
Trybuna}u Konstytucyjnego wejdzie w Ęcie 2I stycznla 2014 r. Jeśli do tego
czasu nie zostanie uchwa-lona nowa ustawa regulująca prawa ogrodow
działkowych i ich uą.tkowników, wówczas poprzez likwidację zwiagku wygasną
wszelkie prawa do gruntow i majątku w ogrodach.

stanowczo przeciw temu protestujemy i domagamy się w trybie
pilnym poddania pod głosowanie Sejmu RP Projektu Ustawy.

wyrok Trybunału konsty.tucyjnego narusz,ył szereg praw chronionych
przez prawo międ:rynarodowe, co jest niedopuszczalne w kraju, ktory jest
członkiem unii Europejskiej, Rady Europy, a także sygnatariuszem wielu
rniędzynarodowych umow. Działkowcy od wielu miesięcy nie poprzestają w
wysiłkach, by ocalic swoje ogrody, Dlatego, by bronić swoje prawa nie tylko
Zwia3ek, ale i indywrdua]ni działkowcy z całego l<raju złoĘIi skargi na wyrok



Trybunału Konstytucyjnego do Europejskiego Trybunału Praw Człowleka \^/

Strasburgu. Podstawami skarg są zarzuty naruszenia szeregu praw, równiez

proceduralnych, zagwarantowanych w truropejskiej Konwencji Ochron;, Praw

Człowieka i Podstawou^/ch Wolności.

My, dzialkowcy nie mozemy być narazeni na odpieranie ciągłych atakow,

zamachow na nasze prawa. Chcemy zyć godnie i w spokoju korzystać z naszych

ogrodów, ktore zapewniają byt i wypoczynek milionom poiskich rodzin. Chcemy

zachowac nasze ogrody, dla dobra przyszłych pokolen. 
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