
Pan Bogdan Burusewicz 
Marszałek Senatu RP 

Warszawa 

STANOWISKO 
organów samorządu ogrodowego PZD w ROD „ Relaks „ w Kędzierzynie-Koźlu 

z dnia 04.12.2013r. 

Szanowny Panie Marszałku, 
Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej w ROD „ Relaks „ wyrażają pełne 

poparcie dla ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przyjętej w dniu 22 listopada 2013 roku 
przez Sejm RP. Rozwiązania prawne w niej zawarte są zgodne z naszymi oczekiwaniami, które 
wyraziliśmy podpisami poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Posłanki i Posłowie 
jednogłośnie głosując za przyjęciem nowej ustawy o ROD w pełni uszanowali wolę blisko miliona 
polskich obywateli, którzy udzielili swego poparcia dla projektu obywatelskiego. Panie Posłanki i 
Panowie Posłowie składamy wam wyrazy szacunku i podziękowania! 

Panie Marszałku, 
Oczekujemy, że Panie i Panowie Senatorowie, kontynuując proces legislacyjny nowej ustawy 

o ROD, również uszanują wolę obywateli poprzez przyjęcie jej bez poprawek w możliwie najszybszym 
terminie. Wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny termin wejścia w życie nowej ustawy o ROD 
z każdym mijającym dniem wzbudza w nas coraz większy niepokój - do dnia 21 stycznia 2014 roku 
pozostało zaledwie 47 dni!!! 

Nowa ustawa o ROD umiejętnie godzi wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.07.2011r. z 
ustawową gwarancją praw działkowców i ochroną prawną ogrodów ze swobodą zrzeszania 
działkowców, pluralizmem w prowadzeniu ogrodów, poszanowaniem praw właścicieli nieruchomości 
oraz daje gwarancję na wypadek likwidacji ogrodów. Umożliwia ewolucyjne przejście do nowych 
struktur funkcjonowania każdego ogrodu. Decyzje w sprawie pozostania w strukturze stowarzyszenia 
ogrodowego albo wyodrębnienia się ogrodu z tego stowarzyszenie pozostawia do uznania samych 
działkowców. 

Apelujemy do wszystkich senatorów o możliwie szybkie podjęcie decyzji w przedmiotowej 
sprawie. Czas ucieka, a my ciągle czekamy na nowa ustawę. 

W imieniu 11 członków organów samorządowych w ROD „ Relaks „ 
stanowisko podpisał prezes Zarządu ROD Antoni Falkowski 

Stanowisko kierujemy do: 
1.Marszałka Senatu - Bogdana Borusewicza, 
2.Senatora - Piotra Wacha, 
3.Senatora - Aleksandra Świeykowskiego, 
4.Prezesa Polskiego Związku Działkowców - Eugeniusza Kondrackiego, 
5.Prezesa Okręgowego Zarządu Opolskiego - Antoniny Boroń. 


