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Parlamentarzyści RP 
dotyczy: poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

Stanowisko 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Jedność" 

w Świebodzinie z dnia 18.04.2013r. 

Szanowni Państwo. 
Dzisiejszym stanowiskiem pragniemy wyrazić swoją wolę poparcia obywatelskiego 

projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012r. Ustawa z roku 2005, 

pozbawiona 24 artykułów, stała się nieużyteczna dla funkcjonowania ogrodnictwa 
działkowego w Polsce. 

Wyznaczenie przez TK 18 miesięcy czasu dla ustanowienia nowej ustawy daje 
Wysokiej Izbie możliwość wypracowania i przyjęcia takich rozwiązań, aby działkowcy mogli 
czuć się bezpiecznie w swych prawach i równi w społeczeństwie, a powstałe stowarzyszenia 
mogły sprawnie działać dla dobra ogrodów działkowych. 

Wszystkie wytyczne zawarte w uzasadnieniu TK zostały uwzględnione w 
obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który poparło 924 801 
obywateli RP, a złożony w Wasze ręce projekt będzie dla działkowców podstawą działalności 
ruchu działkowego w Polsce. 

Inne projekty złożone w Sejmie przez ugrupowania polityczne pozbawiają ochrony 
prawnej przed likwidacją ogrodów, natomiast dają przywileje strukturom lokalnym. 
Jednocześnie narzucają obciążenia finansowe dla najuboższej części społeczeństwa a 
wspierając wyłącznie finanse samorządów lokalnych i państwa. 

Dlatego też tym stanowiskiem pragniemy wyrazić swoje poparcie dla obywatelskiego 
projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Dla dobra społeczeństwa działkowego 
w Polsce liczymy na Wasze „TAK" przy głosowaniu nad tym projektem. 

Wspomnijcie słowa znanej i wartościowej piosenki Jonasza Kofty 
„Pamiętajcie o ogrodach 

Przecież stamtąd przyszliście 
W żar epoki udzieli wam chłodu 

Tylko drzewa, tylko liście..." 
śpiewanej tak niedawno przez ludzi walczących o wolną niepodległą i sprawiedliwą Polskę. 

Z ksyrazami szacunl<u 

Przewodniczący Walnego ZeWma 

W załączeniu lista uczestników walnego zebrania ROD „Jedność" popierających powyższe 
stanowisko. 
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