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» T I T L Í P A N 

STANOWISKO 

Walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 
Tulipan w Słupsku . 

w sprawie : obywatelskiego projektu ustawy o ROD, projektu Solidarnej Polski, 
propozycji do projektu Platformy Obywatelskiej. 

Uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego najwyższego organu 
rodzinnego ogrodu działkowego pragną wyrazić swoje stanowisko wobec 
propozycji nowych rozwiązań prawnych jakie mają zastąpić dotychczasowe 
regulujące funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych zakwestionowane 
przez Trybunał Konstytucyjny . Działkowcy z naszego ogrodu na bieżąco 
analizują informacje jakie do nich docierają . Aktywnie bierzemy udział w 
promocji naszego projektu obywatelskiego , który spotkał się z powszechnym 
poparciem środowisk działkowców i mieszkańców którzy integrują się z naszą 
działalnością. W tym miejscu zwracamy się do wszystkich parlamentarzystów o 
poparcie naszego projektu . Swój apel szczególnie adresujemy do Pani 
Marszałek od której oczekujemy zgodnie z deklaracją z dnia 5 lutego 2013 r. 
sprawnego poprowadzenia procesu legislacyjnego obywatelskiego projektu 
ustawy v W imieniu 834 działkowców ROD im. Tulipan pragniemy wyrazić 
swoją opinię w sprawie poselskiego projektu ustaw}' Solidarnej Polski jest to ten 
sam projekt który od lat krąży na scenie politycznej , jego autor Pan Poseł Dera 
nie wprowadził do niego żadnych zmian , owszem jest jedna zmiana nie jest to 
projekt Prawa i Sprawiedliwości . Dużym zaskoczeniem dla nas są założenia do 
projektu ustawy Platformy Obywatelskiej które dotarły do działkowców drogą 
nieformalną . Propozycje te na skutek krytyki działkowców są modyfikowane 
ale zmiany te w żaden sposób nie powodują pomniejszenia zagrożenia dla 
rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców . Posłowie Platformy 

d : Obywatelskiej mają świadomość tego , dlatego też nie wszyscy utożsamiają się 
z tymi propozycjami , często powołując się na ich nieznajomość . Domagamy 
się od Posłów tak jak to często deklarują szerokiej konsultacji propozycji ze 
środowiskami działkowców bo to w końcu my najlepiej wiemy co jest dla nas 
dobre i jesteśmy przekonani , że to można zrobić w ramach obowiązującego 
prawa. 
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