
Polski Związek Działkowców 
Rodzinny Ogród Działkowy jarzynka " 

w Białej- Podlaskiej 
Walne zebranie sprawozdawcze 13 kwietnia 2013r. 

Członkowie Polskiego Związku Działkowców zebrani na walnym zebraniu sprawozdawczym 
w dniu 13 kwietnia 2013r. 

Sejm Rzeczypospolitej Polski 
Warszawa 

ul Wiejska 4/6/8 

po zapoznaniu się z obywatelskim projektem ustawy o ROD. 
Popieramy obywatelski projekt ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 
Niniejsze stanowisko kierujemy do: 

Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz. 
Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej. 
Klub Parlamentarny Pplskiego Stronnictwa Ludowego. 
Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. 
Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 
Klub Parlamentarny Ruch Palikota. 

Prowadzona walka z ogrodami działkowymi sprawia, iż działkowcy doskonale rozumieją znaczenie 
ustawy o ROD dla przyszłości ogrodów i bezpieczeństwa swych praw. Już od dawna można 
powiedzieć, że w środowisku działkowców idea budowy społeczeństwa obywatelskiego stała się 
faktem, pod projektem obywatelskim podpisało się blisko milion działkowców, i sympatyków. 
Działkowcy od lat udowadniają, iż nie tylko potrafią dobrze zarządzać swoimi ogrodami ale i 
walczyć o swoje prawa. 
Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle. 
W związku z działaniami Komitetu Incjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych, w celu uchwalenia przez Sejm nowej ustawy regulującej sytuację miliona 
polskich rodzin korzystających z działek w ROD, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie tej 
incjatywy. 
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie dotychczasowej ustawy o 
ROD, w rodzinach działkowców zapanowało olbrzymie zaniepokojenie. Wszystkie ugrupowania 
polityczne deklarowały wówczas, że nie pozwolą zrobić działkowcom i ogrodom krzywdy. 
Aby deklaracje te zostały spełnione, konieczna jest nowa ustawa dla ogrodów. 
Ustawa, która zrealizuje wnioski Trybunału Konstytucyjnego, bez narażenia praw działkowców na 
uszczerbek. 
Projekt obywatelski spełnia te wymogi. Realizuje postulat pluralyzmu i swobody zrzeszania, 
oddając w ręce samych działkowców decyzję, 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 będą korzystać z takich samych 
gwarancji i ochrony, jak każdy obywatel. 
Uważamy, że proponowane rozwiązania w pełni zasługują na poparcie. Nasz pogląd podzielają 


