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Szanowna Pani Marszałek! 

Członkowie Podkarpackiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Polskiego Związku 

Działkowców w Rzeszowie posiadające statutowe upoważnienie reprezentowania Komisji 

Rewizyjnych Związku, działających we wszystkich Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie 

Okręgu Podkarpackiego, zwracamy się do Pani Marszałek z prośbą i apelem o udzielenie poparcia, 

przedstawiając nasze stanowisko w sprawie ponadpartyjnego obywatelskiego projektu ustawy o 

ROD. 

Projekt, który został opracowany przez nasz Związek, jest ze wszech miar zasadny, bowiem 
to my działkowcy wiemy najlepiej, co jest dobre i jakiej pomocy ze strony organów Państwa 
i samorządów terytorialnych oczekujemy, jako pełnoprawni Obywatele. Projekt opracowany przez 
samych działkowców gwarantuje dalsze funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego, zabezpiecza 
nasze prawa nabyte, sprawdzone i akceptowane przez lata, mechanizmy i rozwiązania odnoszące się 
do zarządzania naszymi Ogrodami. Zawarto w nim wolność zrzeszania się oraz zabezpieczenie 
prawa użytkowania działek bez względu na ich przynależność do stowarzyszenia czy też nie. 

Pragniemy zaznaczyć, że Obywatelski projekt ustawy spełnia zalecenia wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku. 

Szanowna Pani Marszałek. 

Przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych w dniu 5 lutego 2013r. złożyli w Sejmie projekt ustawy wraz z wykazem 
924 801 podpisów Obywateli popierających inicjatywę. Tak ogromna ilość złożonych podpisów 
przez członków polskiego społeczeństwa, wyraziła swoje poparcie dla naszego obywatelskiego 
projektu. Jesteśmy przekonani, że zwłaszcza Pani Marszałek, dyplomowany lekarz znający z 
autopsji pozytywne oddziaływanie ogrodnictwa działkowego na zdrowie człowieka, użyje swojego 
autorytetu i udzieli poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy. Wyrażamy przekonanie, że taka 
też będzie ocena parlamentarzystów wypełniających swoje mandaty również z woli działkowców. 

Członkowie Podkarpackiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Rzeszowie będąc jednym 
z suwerenów wybieralnych władz publicznych pozostają w przekonaniu, że głos 924 801 członków 
polskiego społeczeństwa posiada niezmiernie ważkie znaczenie dla Parlamentu, bowiem to w rękach 
parlamentarzystów leży wykonanie zaleceń Trybunału Konstytucyjnego, których realizacja 
gwarantować będzie zachowanie idei ogrodnictwa działkowego w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Takie właśnie rozwiązanie prawne znajduje się w obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. 
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Szanowna Pani Marszałek. 

Obywatelski projekt ustawy stwarza możliwość uregulowania sytuacji prawnej ogrodów 

działkowych na kolejne lata. Nie wolno przejść obojętnie obok woli milionowej części 

społeczeństwa, która chce dalej uprawiać działki i aktywnie wypoczywać w otoczeniu przyrody. Nie 

wolno lekceważyć głosu działkowców, dla których przygotowany obywatelski projekt ustawy jest 

jedynym sposobem na zagwarantowanie istnienia ogrodów działkowych. 

Nasze wystąpienie przekazujemy także do: 
- Wicemarszałków Sejmu RP: Cezarego Grabarczyka, Eugeniusza Grzeszczaka, 

Marka Kuchcińskiego, Wandy Nowickiej i Jerzego Wenderlicha, 
- Klubów Parlamentarnych: PO, PSL, SLD, PiS i Ruch Palikota, 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców - Eugeniusza Kondrackiego 
- Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD 

Z wyrazami poważania i działkowym pozdrowieniem 

Członkowie Podkarpackiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej: 

Z-ca Przewodniczącego 

Przewodnicząca 

Członkowie 

Sekretarz 

- Krzysztof Krasowski 

- Stefan Soborski 

-Alicja Paterek 

- Aniela Ślusarz 

- Elżbieta Bal 

- Eugenia Witalec 

- Tadeusz Litwiniuk 


