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Działkowy z Regionu Sieradzkiego uczestniczący w zebraniu informacyjnym w dniu 
12 stycznia 20i3r~. z udziałem władzPZD oraz przedstawicieli samorządów lokalnych - w 
sprawie Obywa telskiego Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i 
propozycji do projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa niektórych partii 
politycznych poniżej przesyłają swoje stanowisko. 

Zwracamy się do wszystkich posłów na sejm RP którym leży na sercu dobro 
działkowców aby poparli w głosowaniu Obywatelski Projekt Ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych 

Uczestnicy nadzwyczajnego zebrania informacyjnego z rodzinnych ogrodów działkowych 
Regionu Sieradzkiego po wysłuchaniu opinii o istnieniu w przyszłości ogrodów działkowych i działek na 
podstawie Obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD jak również przygotowywanych przez niektóre partie 
polityczne projektów ustaw stwierdzają, ze tylko Obywatelski Projekt gwarantuje dalsze istnienie 
ogrodów działkowych i jest zgodny z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. 

Projekt Obywatelski Ustawy o ROD daje pełną swobodę zrzeszania się, a proponowana ustawa 
nie narzuca działkowcom żadnych rozwiązań co do tego, czy będą to stowarzyszenia jedynie ogrodowe 
czy też regionalne i ogólnopolskie jak również daje to, iż działkowiec będzie mógł zrezygnować z 
członkowstwa w stowarzyszeniu ale zachowa prawo do działki. 

Ponadto proponowany Obywatelski Projekt Ustawy gwarantuje działkowcom między innymi 
zachowanie funkcji i charakteru ogrodów działkowych, własności majątku na działce a także 
odszkodowania i działkę zamienną przy likwidacji ogrodu. 

Likwidacja zaś Polskiego Związku Działkowców zawarta w propozycji do projektu ustawy o 
ogrodach działkowych autorstwa zespołu posłów z Platformy Obywatelskiej i projektu Solidarnej Polski 
spowoduje upadek ogrodnictwa działkowego a następnie likwidację większości ogrodów. 

Uczestnicy spotkania opowiadają się zatem za silnym, umocowanym w ramach prawa, 
Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Ogrodowym - Polskiego Związku Działkowców, które skutecznie będzie 
broniło praw wszystkich rodzin działkowych. 

STANOWISKO 

'1 W imieniu działkowców: 

Członkowie Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD z 

regionu sieradzkiego 

Do wiadomości: Janina Szewczyk Piotr Błaszczyk 
1. a/a 
2. Prezes OZŁ 
3. Przewodniczący Klubów 

Parlamentarnych :PO, PiS. SLD, 
PSL, SP, Ruch Palikota 

4. Posłów na Sejm RP z okręgu 
sieradzkiego - do 12 posłów 


