
Do: 
1. Pan Bronisław Komorowski - Prezydent RP 
2. Pani Ewa Kopacz - Marszałek Sejmu RP 
3. Pan Bogdan Borusewicz - Marszałek Senatu RP 
4. Pan Donald Tusk - Premier Rządu RP 
5. Klub Parlamentarny PO 
6. Klub Parlamentarny PIS 
7. Klub Parlamentarny „Ruch Palikota" 
8. Klub Parlamentarny SLD 
9. Klub Parlamentarny PSL 

10. Klub Parlamentarny „Solidarna Polska" 

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu strzelińskiego - członkowie Polskiego 
Związku Działkowców, zwracają się z gorącą prośbą i apelem o poddanie pod obrady Sejmu RP 
obywatelskiego projektu nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz przyjęcie jej w jak 
najkrótszym czasie. 

Nadzwyczajny X Krajowy Zjazd Delegatów PZD w Warszawie, w dniu 06.10.2012 roku 
zatwierdził i przyjął projekt nowej ustawy o ogrodnictwie działkowym, gwarantujący nam - działkowcom 
oraz naszym rodzinom, prawo do swobodnego zrzeszania się, oraz prawo do użytkowania i uprawy 
przydzielonej działki. Na tym niewielkim skrawku ziemi, czynnie spędzają wolny czas już trzy powojenne 
pokolenia mieszkańców Ziemi Strzelińskiej. Chcielibyśmy, aby dorobek pokoleń oraz efekty naszej 
codziennej, długoletniej pracy nie zostały zmarnowane, a ogrody działkowe - zlikwidowane. 

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. 

Oczekujemy, ze nasza inicjatywa przyjęta zostanie ze zrozumieniem i przychylnością. 

Z poważaniem : 
Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

Ziemi Strzelińskiej 
Otrzymują: 

1. Adresaci 
2. Okręg. Zarz. PZD we Wrocławiu. 
3. a/a. 



Stanowisko nadzwyczajnego walnego zebrania działkowców z Gminy 
Końskie w sprawie projektów ustaw składanych przez partie polityczne 
dotyczące ROD oraz Obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD 

W dniu 30 stycznia 2013r. w Końskich odbyło się nadzwyczajne walne zebranie 
działkowców z terenu Gminy Końskie będących członkami Ogrodów „ROD Wrzos", 
„ROD Oaza" , ROD Pod lasem" , „ROD Burmistrzówka", którego celem było zapoznanie 
użytkowników działek i ich rodzin z propozycjami projektów Ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych przygotowanych przez partie polityczne tj. SLD, Solidarną Polskę oraz 
Platformę Obywatelską, ale szczególnie z projektem Ustawy o ROD przygotowanym i 
złożonym do Marszałka Sejmu jako Projekt Obywatelski. 

Uczestnicy spotkania propozycje uregulowań prawnych w zakresie ogrodnictwa 
działkowego przedstawione przez partie polityczne przyjęli z dużym niepokojem 
i niezadowoleniem. Prezentowane przez partie polityczne projekty są całkowicie odmienne od 
deklaracji składanych publicznie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
niezgodności z konstytucja Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku 
Nie zgadzamy się z przedstawionymi propozycjami które głównie doprowadzą do: 

1. Całkowitej likwidacji PZD, nacjonalizacji lub komunalizacji jego majątku. 
2. Nałożenia na działkowców wysokich opłat za korzystanie z terenów, ustalonych 

w oparciu o rynkową wartość gruntu. 
3. Braku zwolnień z podatku. 
4. Istnienie Ogrodów będzie zależne od zapisów w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. 

Naszym zdaniem takie uregulowania prawne doprowadzą do likwidacji Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych - to działanie , które prowadzi do unicestwienia idei ogrodnictwa 
działkowego w tradycyjnej formie, która była realizowana i pielęgnowana od ponad 100 lat 
Jak się mają do tego deklaracją polityków, którzy zapewniali działkowców, że to oni w tej 
sprawie są najważniejsi i nie pozwolą aby indywidualnie stała im się jakakolwiek krzywda? 

Najważniejsza sprawą na dziś dla działkowców jest ratowanie Ogrodów. Możemy to 
zrobić i robimy to poprzez udzielenie jednomyślnego poparcia dla obywatelskiego projektu 
Ustawy o ROD. To on powinien zastąpić uznaną za niekonstytucyjną Ustawę o ROD z 2005r 
Tylko on zawiera zapisy, które zabezpieczają dalsze funkcjonowanie istniejących ogrodów, 
istnienie struktur zrzeszających działkowców, zachowanie tytułów prawnych do gruntów oraz 
ochronę indywidualnej własności działkowców. Żyjemy nadzieją, że politycy zaufają 
działkowcom i zdecydowanie poprą nasz projekt, który jest gwarantem pogodzenia interesów 
wszystkich grup społecznych, co pozwoli mocniej i sprawniej budować społeczeństwo 
obywatelskie. 

Działkowcy ROD 
Gminy Końskie 


