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z dnia 26.01.2013r . 

w sprawie: obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych grodach działkowych 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wilkanów" w Wilkanowie zgromadzeni na zebraniu 
Informacyjnym w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ROD wyrażają pełne poparcie dla jego 
zapisów. 

Uznajemy, iż wyrok Trybunału Konstytucyjnego z I l l lpca20l2r pozbawił nas podstawowych 
gwarancji prawnych do działek, a przyszłym skutkiem wyroku będzie odblokowanie dostępu do 
gruntów zajmowanych przez ogrody I stopniowa Ich likwidacja na cele komercyjne. 

Po szczegółowym zapoznaniu się z obywatelskim projektem ustawy o ROD uznajemy, iż jest on 
jedynym rozwiązaniem legislacyjnym w pełni zabezpieczającym nasze prawa I szanującym 
postanowienia Trybunału Konstytucyjnego. W odróżnieniu od projektów poselskich złożonych przez 
partię Solidarną Polskę I przygotowywanych przez zespół posłów z Platformy Obywatelskiej, projekt 
firmowany przez Działkowców jest stworzony dla ochrony naszych praw nabytych, dorobku oraz 
majątku, który przez lata zgromadziliśmy. 

Jako długoletni działkowcy, mamy świadomość, iż wypoczynek na działce jest dla wielu osób jedyną 
metoda relaksu i jedyną formą spędzania wolnego czasu. Dlatego apelujemy do wszystkich środowisk 
politycznych i wszystkich klubów parlamentarnych o przyjęcie projektu obywatelskiego pod obrady 
Sejmu i jak najszybsze uchwalenie go jako obowiązujące w Polsce prawo. 

Uznajemy wyrok TK Jako realizacje zamówienia politycznego skierowanego na odblokowanie dostępu 
do gruntów pod ogrodami, czego dowodem jest radość środowisk deweloperskich po jego 
ogłoszeniu. Dlatego, Jako świadomi swoich praw obywatele postanowiliśmy bronić się całą mocą 
naszej liczącej milion członków organizacji I nie dopuścić do bezprawia, Jakie nastąpi, kiedy wyrok TK 
wejdzie w życie. 

Zwracamy się do reprezentantów wszystkich opcji politycznych o poparcie naszego projektu 
i ochronę naszego dorobku i tradycji. 

do wiadomości: 

• Prezydent RP- Bronisław Komorowski 
• Marszałek Sejmu RP- Ewa Kopacz /1 
• Premier RP- Donald Tusk 
• wszystkie kluby parlamentarne Sejmu RP 


