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STANOWISKO 
działkowców uczestniczących w walnym zabraniu Rodzinnego 

Ogrodu Działkowego im. 27 lipca w Białymstoku 

w dniu 23 marca 2013 r. 

w sprawie złożonego w Sejmie RP 5 lutego br. obywatelskiego projektu Ustawy o ROD 
wraz z ponad 920 tysiącami złożonych podpisów pod tym projektem ustawy o ROD. 

Projekt /obywatelski ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych został opracowany przez działkowców i z myślą o 
działkowcach. Projekt obywatelski wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom jego sygnatariuszy w Polsce. Oczekujemy że 
będzie on procedowany na równych zasadach z poselskimi-
klubowymi projektami podobnych projektów ustaw o ogrodach 
działkowych. 

Obywatelski projekt z jednej strony w całej rozciągłości 
uwzględnia zastrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego RP do 
poprzedniej ustawy o rod z 8.07.2005 roku zawarte w Jego 
orzeczeniu z 11 lipca 2012 roku, z drugiej natomiast strony stara 
się zachować wypracowane przez wiele lat zasady organizacyjne 
prawidłowego, zgodnego z oczekiwaniami działkowców, 
funkcjonowania ogrodów. Projekt ten dostosowuje się więc do 
wytycznych TK, nie ograniczając przy tym poszanowania 
dotychczasowych praw działkowców. Wielką zaletą 
obywatelskiego projektu jest też to, że został opracowany przez 
działkowców po zasięgnięciu opinii samych zainteresowanych tj. 
dotychczasowych użytkowników działek w ogrodach 
działkowych. 

i 



• Dlatego zawracamy się my jako Wasi wyborcy, za 
pośrednictwem Pani Marszałek, a także przewodniczących 
klubów poselskich, do Was Szanowni Posłowie, jako do naszych 
reprezentantów w polskim parlamencie, aby projekt obywatelski 
został przez Was rozpatrzony także po „obywatelsku" tzn. z 
uwzględnieniem racji ogólnospołecznych wyrażonych ponad 924-
oma tysiącami podpisów jego popierających. Liczymy, że przy 
jego rozpatrywaniu Szanowni Parlamentarzyści, pominiecie 
interesy środowisk politycznych i klubowych, które 
reprezentujecie. Apelujemy do Was jako naszych reprezentantów 
w Parlamencie o wnikliwe i obiektywne rozpatrzenie 
obywatelskiego projektu ustawy o rod . 

Przyjęcie obywatelskiego projektu tej ustawy gwarantuje 
nam, działkowcom, że nie stracimy swoich praw do działek. 
Dzięki tej obywatelskiej ustawie zyskamy również pewność, że 
nasze ogrody, bez których nie wyobrażamy sobie życia, 
przetrwają. {i** 

Działkowcy Ogrodu im. 27 lipca w Białymstoku mają więc 
prawo oczekiwać, że Parlament RP poprze go, gdyż wraz z 
naszymi rodzinami jest to ustawa korzystna dla ponad dwóch 
tysięcy użytkowników działek w naszym Ogrodzie, a w całym 
kraju dla prawie czterech milionów obywateli Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Liczymy na poparcie obywatelskiego projektu ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych, gdyż jest to dobry projekt. 

uczestnicy walnego zebrania 
ROD im. 27 lipca w Białymstoku 

w liczbie iP.ł osób podpisanych na liście obecności 

Otrzymują: 
1. Marszałek Sejmu RP - Pani Ewa Kopacz 
2. Przewodniczący klubów poselskich - wszyscy 


