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S T A N O W I S K O 
Uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego R.O.D. „Stokrotka" 

w Bełchatowie z dnia 01.03.2013r. 

w sprawie :Obywatelskiego Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 

My użytkownicy działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Stokrotka" w 
Bełchatowie i tym samym członkowie Polskiego Związku Działkowców, w całej rozciągłości 
popieramy złożony na Pani ręce Obywatelski Projekt Ustawy o ROD autorstwa Komitetu 
Inicjatywy Obywatelskiej przy PZD. 

Chcemy aby nasze prawa podlegały pełnej ochronie sądowej , co gwarantuje nam 
Obywatelski Projekt nowej ustawy. To on chroni nas i nasz dorobek na działce oraz zachowuje 
nabyte przez nas zwolnienia podatkowe . Naszym zdaniem projekt ten realizuje też wszystkie 
wytyczne zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, pozwala na pełną swobodę 
zrzeszania się, której brak tak często nam zarzucano. 

Dziś jesteśmy wszyscy w PZD ale jeśli zadecyduje większość z nas o innej formie 
zrzeszania się mamy taką możliwość wg nowej ustawy. 
Projekt nic nam nie narzuca o wszystkim decydujemy w sposób demokratyczny. 
Daliśmy mu więc pełne poparcie zbierając i składając pod nim podpisy. 
Łącznie na 338 użytkowników działek w naszym ogrodzie zebraliśmy 404 podpisy to 
ponad 100 % działkowców zjnaszego ogrodu. . _ 

Ponadto projekt zabezpiecza nasze interesy na wypadek likwidacji ogrodu co jest bardzo 
ważne dla wielu ROD. U wielu bram kłębią się potężne siły deweloperów, mających chrapkę 
na nasze grunty i nasz dorobek licząc, że uda im się je pozyskać prawie za darmo. 
Chcemy aby nasze ogrody dalej kwitły, aby dawały satysfakcję kolejnym pokoleniom Polaków 
naszym rodzinom i przyjaciołom . 
To nasza jedyna radość, tu spędzamy nasze urlopy, tu cieszymy się z każdej marchewki czy 
buraczka i tu gościmy nasze dzieci z wnukami i przyjaciół, którzy nie mieli tyle szczęścia lub 
tyle samozaparcia aby walczyć o ten kawałek gruntu przez tak wiele lat jak my. 
Cały związek zebrał jak Pani dobrze wie 924 801 podpisów. 
Czy Pani wie jak ciężko to nam przyszło, ile wymagało od nas pracy w okresie kiedy wegetacja 
na działkach jest uśpiona i my też. 
Doprawdy czasami sami niedowierzamy, że nam się to udało i że mamy tak wielu przyjaciół. 
Niech Pani nie zmarnuje naszego zapału, niech Pani nie odbiera nam nadziei, przyroda którą się 
opiekujemy te zielone płuca miast podziękują Pani w naszym imieniu. 
Z informacji uzyskanych po spotkaniu naszych przedstawicieli z Panią, po przekazaniu list 
poparcia w dniu 5 lutego br. usłyszeliśmy, że chętnie odwiedziłaby Pani nasze ogrody. 

Zapraszamy do nas do Bełchatowa do „Stokrotki" w gościnę, bo działkowcy to 
bardzo gościnni ludzie. Ugościmy Panią czym chata bogata i pochwalimy się swoim 
dorobkiem. 
Oceni Pani wtedy czy my nie mamy racji walcząc o swoje piękne działeczki, bo jedna jest 
piękniejsza od drugiej, nawet konkursu na najładniejszą nie organizujemy, bo trzeba by było 
przyznać 300 nagród na 338 działek a nawet więcej. 
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Prosimy o rzetelną ocenę tego co złożyliśmy na Pani ręce, aby nie było to ostatnie nasze 
spotkanie na Walnym Zebraniu. 
Wiemy, że popiera nas wielu Parlamentarzystów, przekonaliśmy się o tym bo przyszli 
zapraszani na nasze spotkania, które organizowaliśmy na okoliczność przedstawienia 
działkowcom Obywatelskiego Projektu Ustawy i równocześnie haniebnych założeń do ustawy 
autorstwa Klubu Platformy Obywatelskiej skonstruowanych przez Zespół pod kierownictwem 
Posła S. Huskowskiego. 
Wszyscy nas poparli, potwierdzili to w licznych pismach do nas, że będą za nami. 

My Pani Marszałek nic więcej nie chcemy, niech Pani będzie z nami i za nami, 
poprze naszą słuszną inicjatywę - Obywatelski Projekt Ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych. 

Podpisy: 

Za Zarząd ROD: 

Rodzinny Ogród Działkowy 


