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W związku z działaniami Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu 
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, w celu uchwalenia przez Sejm 
nowej ustawy regulującej sytuację miliona polskich rodzin korzystających z działek 
w ROD, w tym 40 tysięcy rodzin z terenu Opolszczyzny zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o wsparcie tej, tak ważnej dla nas inicjatywy ustawodawczej. 

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie 
dotychczasowej ustawy o ROD, w rodzinach opolskich działkowców zapanowało 
olbrzymie zaniepokojenie. Wszystkie ugrupowania polityczne deklarowały 
wówczas, że nie pozwolą zrobić działkowcom i ogrodom krzywdy. 

Projekt obywatelski spełnia te wymogi, o czym świadczy masowe społeczne 
poparcie na listach promocyjnych słanych do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. 
Realizuje on swobody zrzeszania, oddając w ręce działkowców decyzje, co do 
przyszłości ich ogrodu. Zwiększa też swobodę właścicieli terenów ogrodów 
w decydowaniu o sposobie ich wykorzystania. Jednocześnie wprowadza 
mechanizmy, które gwarantują iż nowe rozwiązania nie zostaną spożytkowane 
przeciwko działkowcom i ogrodom. Dzięki temu działkowcy będę korzystać 
z takich samych gwarancji i ochrony, jak każdy obywatel. Projekt opracowany 
przez działkowców, ale nie tylko dla działkowców promuje rozwiązania, które w 
pełni zasługują na poparcie. Liczymy, że Parlamentarzyści reprezentujący nasz 
opolski okręg, podczas głosowania w Sejmie poprą obywatelski projekt ustawy 
o ROD, który służyć będzie całej społeczności. 

Od decyzji Pań Posłanek, Panów Posłów i Pana Posła w największym 
stopniu zależeć będzie, czy polskie ogrody działkowe służyć będą szerokiej 
społeczności tak jak dzieje się w całej Europie. 
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