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Szanowny Panie Premierze! 

My członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PODZAMCZE" w Opolu Lubelskim 
uczestniczący w nadzwyczajnym zebraniu w dniu 26.01.2013 r. prosimy Pana o zainteresowanie się 
sprawą Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Ogród nasz ma 50-letnią historię. Powstał w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, na 
terenach bagnistych łąk oraz dzikiego wysypiska śmieci. 
Działkowcy nasi ogromnym wysiłkiem własnej pracy dokonali rekultywacji przydzielonych 
terenów. Własnym kosztem nawieźli tysiące metrów sześciennych ziemi doprowadzając teren do 
możliwości jego użytkowania jako ogrodu działkowego. 
Na 235 naszych rodzin działkowych, ponad 80 % stanowią emeryci i renciści, dla których działka 
to znacząca pomoc w ich bardzo skromnych budżetach domowych. 
Byliśmy zadowoleni, że działka dla każdego z nas jest miejscem wypoczynku , możliwości upraw 
zdrowych warzyw i owoców, rodzinnych i koleżeńskich spotkań na łonie natury. 
Przyjęta przez Sejm RP Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 08.07.2005 r. została 
zakwestionowana wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12.07.2012 r. T.K zakwestionował 
ponad połowę artykułów ustawy o ROD, głównie podważając istnienie Polskiego Związku 
Działkowców. Trybunał ustalił datę wejścia w życie tego wyroku na 20 stycznia 2014 r. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom działkowców powstał Komitet inicjatywy Ustawodawczej 
Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. W krótkim czasie po szerokiej akcji 
konsultacji z działkowcami Komitet ten przygotował Obywatelski Projekt Ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych, który realizuje wszystkie wytyczne zawarte w wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego. 
Projekt ten uważamy za bardzo dobry i udzielamy mu swojego poparcia. 
Ze zdziwieniem i dezaprobatą dowiedzieliśmy się o innym projekcie, który pod kierunkiem 
Stanisława Huskowskiego przygotował zespół Platformy Obywatelskiej. Zawarte w tym projekcie 
propozycje niweczą naszą wieloletnią pracę, ograniczają nasze prawa i warunki funkcjonowania 
ogrodu. 
Dlatego też apelujemy do Pana jako Przewodniczącego Platformy Obywatel skiej , który publicznie 
wypowiadał się za nieograniczaniem praw działkowców o rezygnację z prezentowania własnego 
projektu i poparcie Projektu Obywatelskiego. 
Na spotkaniach z posłami PO deklarowali oni gotowość poparcia tego projektu ostateczną decyzję 
uzależniając od stanowiska władz Klubu PO. Dlatego też prosimy, aby Pan swoim głosem pozwolił 
posłom Platformy Obywatelskiej poprzeć Obywatelski Projekt Ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych. 
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