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Marszałek Sejmu RP 
Ewa Kopacz 

Szanowna Pani Marszałek 
Uczestnicy konferencji szkoleniowej Społecznych Instruktorów Ogrodowych 

odbywającej się iv dniu 20 marca 20J3r w Bydgoszczy zwracają się do Pani 
Marszałek o dopuszczenie pod obrady Sejmu projektu obywatelskiego ustawy o rod, 
ustawy regulującej sytuację polskich działkowców. 

Projekt nowej ustawy o ROD cieszy się wielkim uznaniem oraz poparciem 
społecznym, posiada status projektu obywatelskiego, jest wypracowanym społecznym 
kompromisem po krzywdzącym nas orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
11 lipca 2012 roku. Jest on w pełni popierany przez działkowców zrzeszonych w PZD, 
przez nasze rodziny oraz osoby nie posiadające działki w ROD. 
Jesteśmy i chcemy pozostać samorządni oraz niezależni - zgodnie z Konstytucją RP, 
zasadami demokracji oraz z zagwarantowanym nową ustawą o ROD - prawem do 
swobodnego zrzeszania się i spędzania czasu w miejscu, które jest nam bliskie. 

Uczestnicy konferencji szkoleniowej zapoznali się również z informacjami na 
temat innych propozycji rozwiązań ustawowych dla ogrodów działkowych, w tym 
między innymi z założeniami do projektu ustawy o ogrodach działkowych 
przygotowywanymi przez zespół Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej pod 
przewodnictwem posła Stanisława Huskowskiego. 

Projekt PO nie przewiduje jakichkolwiek ponad ogrodowych struktur 
organizacji działkowców, dając działkowcom wyłącznie prawo do zrzeszania się w 
ramach stowarzyszenia powołanego w danym ogrodzie. Likwiduje tym samym prawo 
działkowców do posiadania wspólnej, samodzielnej i samorządnej organizacji 
społecznej powołanej do reprezentowania i obrony praw i interesów swych członków. 
Zastąpienie użytkowania wieczystego i zwykłego umowami dzierżawy na okres 
czasowy, z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia umowy, pozbawienie ogrodów 
tytułu prawnego do infrastruktury wybudowanej przez działkowców ogrodu świadczy o 
odmiennych od składanych deklaracji rozwiązaniach, a wręcz o przygotowywanym 
zamachu przez polityków PO na grunty, majątek i prawa działkowców. W sposób 
jednoznaczny dostrzegamy w założeniach do projektu ustawy o ogrodach działkowych 
przygotowywanych przez Platformę Obywatelską, anty - obywatelskie rozwiązania, 
dające podstawy do prognozowania zamiaru zniszczenia całego ruchu ogrodów 
działkowych w Polsce. 

Szanowna Pani Marszałek podajemy pod rozwagę,, że jest Nas milion 
działkowców i bez Naszego poparcia Platforma Obywatelska wyborów nie wygra. 

Stąd gorąca prośbat o głęboką analizę podanego pod obrady Sejmu RP -
Obywatelskiego Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych - dla dobra 
polskich rodzin. 
Oczekujemy, ze nasza inicjatywa przyjęta zostanie ze zrozumieniem i przychylnością. 

Z poważaniem 
na Służba Instruktorów Ogrodowych 

Lista obecności stanowi załącznik. 



LISTA 
uczestników konferencji szkoleniowej 

dla instruktorów okręgowych i ogrodowych 
Społecznej Służby Instruktorskiej PZD 

odbywającej się w Bydgoszczy, w dniu 20 marca 2013 roku. 
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