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Panie Przewodniczący 

W ręce Pana Klubu oddano przyszłość Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 
Na początku lutego 2013 r. przedstawiciele miliona polskich rodzin na ręce Pani 
Marszałek Sejmu RP przekazali Obywatelski Projekt Ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych. Projekt poparty ponad 924 tysiącami podpisów. Tak masowe poparcie 
dobitnie świadczy, że autorzy projektu zadbali o zachowanie ponad wiekowego 
dorobku polskiego ogrodnictwa działkowego, o ochronę pokoleniowego dorobku 
działkowych rodzin, o rozwój i umocnienie samorządności i demokratycznych zasad 
współżycia społecznego. 

W obronie tego dorobku, w trosce o pokoleniowy dorobek polskiego 
działkowca, o rozwój i umocnienie samorządności działkowcy Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Nad Browiną" w Chełmnie zebrani na dorocznym Walnym Zebraniu 
Sprawozdawczym zwracają się do wszystkich Postów, a szczególnie do Postów 
Platformy Obywatelskiej o podjęcie jednomyślnej decyzji i wdrożenie w życie 
zgłoszonej ustawy. 

Zawarte w obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach zapisy są 
rozwiązaniami korzystnymi dla działkowców.. Gwarantują rozwój obszarów 
stanowiących znaczący udział terenów zieleni miejskiej, tworzą zaplecze 
wypoczynkowe dla tysięcy emerytów i rencistów. Chronią interesy samorządów 
lokalnych, zapewniają rozwój demokratyzacji życia w małych lokalnych Ojczyznach. 

Troska o wartości wynikające z tego projektu winna stać się obowiązkiem 
każdego Posła. O spełnienie tego obowiązku apelujemy do każdego posła, 
do każdego Klubu Parlamentarnego, a szczególnie do Panów Postów rządzącej 
koalicji. 

Każdy gest, każde Wasze słowo w czasie prac nad projektem działkowym 
śledzić będziemy z wielka uwagą. Pamiętajcie, że z naszymi najbliższymi tworzymy 
ponad czteromilionową rzeszę, która kartką wyborczą oceni Wasze decyzje. 

Ślemy serdeczne pozdrowienia. 
W imieniu działkowców i ich rodzin 

Prezes Zarządu Ogrodu Przewodniczący 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego 

1. Marszałek Sejmu RP 
2. Marszałek Senatu RP 
3. Klub Parlamentarny PSL 
4. Klub Parlamentarny SLD 
5. Klub Parlamentarny PiS 

Polski Związek Działkowców 
Rodzinny Ogród Działkowy 

NiuJ Browiną' NiuJ Browiną' 
6. Klub Parlamentarny Ruch Palikota 
7. Klub Parlamentarny Solidarna Polska 
8. Klub Parlamentarny PJN 

Do wiadomości: 
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 
Ustawy o ROD w Warszawie 

2. Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski PZD 


