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Pani Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP 
Warszawa 

STANOWISKO 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Janowo" w Rumi 
z dnia 28 kwietnia 2013 r. 

w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. 

My uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Janowo" w Rumi 
udzielamy swego poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. W pełni akceptujemy rozwiązania w mim zawarte, bowiem 
zapewnia on nam, działkowcom i ogrodom prawne bezpieczeństwo, zachowuje prawa 
nabyte oraz, co jest bardzo ważne, wykonuje wszystkie zalecenia zawarte w wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku. 

Uważamy, że obowiązkiem władzy publicznej jest zachowanie praw i funkcji 
ogrodów działkowych, stworzenie stabilnych rozwiązań prawnych umożliwiających 
im prawidłowe funkcjonowanie. 

Nie chcemy i nie pozwolimy aby ogrody działkowe stały się łatwą zdobyczą 
deweloperów, którzy z oaz zieleni uczynią zabetonowane tereny. Nie ma na to naszej 
zgody. 

Szanujemy Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale obawiamy się, że posłowie 
wybrani w skład Sejmu RP, między innymi naszymi glosami, mogą podjąć próby 
unicestwienia ogrodów i pozbawienia nas tego, co ponad 100 lat budowali wielkim 
wysiłkiem i wyrzeczeniami nasi przodkowie. 

O tych zamierzeniach świadczy złożony do Sejmu projekt Klubu Parlamentarnego 
Solidarnej Polski oraz rozwiązanie zawarte w projekcie posłów Platformy 
Obywatelskiej a także wypowiedzi wielu posłów Platformy Obywatelskiej i 
Solidarnej Polski przekazywane na licznych spotkaniach z działkowcami. 

Poczynania posłów tych klubów wręcz zmierzają do pozbawienia nas ogrodów, praw 
jakie uzyskaliśmy i rozbicie naszej jedności. 

Stąd tez my działkowcy ROD „Janowo" w Rumi, zwracamy się do Pani Marszałek 
Sejmu RP, gdyż wierzymy i pokładamy dużą nadzieję, że po przedłożeniu przez 
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy do Sejmu RP, podejmie Pani 
Marszałek skuteczne działania, aby posłowie w nakazanym terminie uchwalili 
ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, dając nam gwarancję, że nie utracimy 
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swoich praw, a ogrody będą dalej istniały, rozwijały się i służyły kolejnym 
pokoleniom Polaków. 

Z wyrazami szacunku i nadzieją, że nie pozostanie Pani Marszałek obojętna na naszą 
prośbę. 

Wykonano w 3 egzemplarzach: 
Egz. Nr 1 - adresat 
Egz. Nr 2 - Krajowa Rada w Warszawie 
Egz. Nr 3 - OZ PZD Gdańsk 
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Przewodniczący 
Komisji Uchwał i Wniosków Walnego 

Marek Tocha 

Przewodniczący 
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Zygmunt Szczepanik 

Prezes Zarządu ROD 
Mieczysław Kamiński 


