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STANOWISKO 

walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
im. w w sprawie 
poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. 

Szanowni Państwo 

W najbliższym okresie trafi pod obrady Sejmu obywatelski projekt 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który został poparty przez 925.801 
obywateli i został przedstawiony Pani Marszałek Sejmu z prośbą o jego dalsze 
procedowanie i o jego poparcie. Pani Marszałek Sejmu odniosła się pozytywnie 
do naszego projektu ustawy i stwierdziła, że może on mieć szansę i odnieść 
sukces. Projekt ten jest wolny od zarzutów podniesionych przez Trybunał 
Konstytucyjny i tworzy dobre warunki do zachowania i rozwoju ogrodów 
działkowych, jest bardzo wartościowy i dobrze dopracowany prawnie. 
Jego uchwalenie przez Sejm odsunie istniejące zagrożenie i chęci 
zaprzepaszczenia idei ruchu działkowego i zmarnowania historycznego 
dorobku wielu pokoleń polskich działkowców. 

Dlatego też zwracamy się do Pana Premiera - Prezesa Rady Ministrów 
z prośbą o spojrzenie przychylnym okiem na wytworzoną sytuację wokół 
ogrodów działkowych i działkowców, których zamierza się pozbawić nabytych 
dotychczas praw do uprawy małego skrawka ziemi, do miejsca rekreacji 
i wypoczynku wielopokoleniowych rodzin. W ten sposób chcemy Państwu 
Polskiemu pomóc, w obowiązkach zabezpieczenia dla miliona polskich rodzin 
i obywateli godziwych warunków życia, nie zwiększania ilości osób 
korzystających z pomocy opieki społecznej i służby zdrowia. W interesie 
Państwa Polskiego i jego obywateli został przygotowany obywatelski projekt 
ustawy o ROD, regulujący kompleksowo przepisy prawne ogrodów 
działkowych oraz statusu prawnego działkowców. 
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Prosimy o poparcie tak dużego, dobrze zorganizowanego i dobrze 
zarządzającego ruchu społecznego jakim jest organizacja pozarządowa - Polski 
Związek Działkowców, w ramach której działa blisko milion rodzin polskich, 
które pokładają wielką nadzieję na poparcie obywatelskiego projektu ustawy 
o ROD przez Pana Premiera i jego Rząd. 
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