
Świebodzin, 14.04.2012r. 

Walne Zebranie ROD 

im. J. Sobieskiego 

w Świebodzinie 

SZANOWNA PANI 
EWA KOPACZ 
MARSZAŁEK SEJMU RP 
WARSZAWA 

Szanowna Pani Marszałek. 

Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. J. Sobieskiego 

w Świebodzinie zebrani na Walnym Zebraniu Działkowców w dniu 14.04.2012r. 

po zapoznaniu się z sytuacją jaka obecnie istnieje w sprawie działań dotyczących 

Ustawy z dnia 8 lipca 2005 o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zwracają się do 

Pani Marszałek, aby uwzględniła nasze stanowisko sprzeciwiające się wszelkim 

zmianom treści w/w Ustawy. 

Ogród i działki, które uprawiamy od lat są dla nas, naszych najbliższych 

miejscem pracy, wypoczynku oraz jedynym źródłem zwiększenia naszych niskich 

budżetów domowych. 

Swoją działalnością nikomu nie wyrządzamy krzywdy, nie szkodzimy, ani nie 

naruszamy niczyich interesów. Wręcz przeciwnie- staramy się integrować lokalne 

środowisko ukazując tradycje ruchu ogrodów działkowych. W pełni popieramy 

stanowiska wypracowane przez I i II Kongres Polskiego Związku Działkowców. 

Obecna ustawa o ROD uchwalona przez Sejm RP jest dobrym aktem prawnym. 

Kwestionowanie zapisów w tak krótkim okresie od jej uchwalenia powoduje 

wrażenie niepewności, poczucia braku stabilności w pracy wśród działkowców. 



Szanowna Pani Marszałek 
Uważamy, że desygnowanie Pana Posła Andrzeja Derę do reprezentowania 

Sejmu RP w Trybunale Konstytucyjnym jest niezrozumiałe. 

Pan Poseł jest zdecydowanym przeciwnikiem istnienia ROD, Polskiego 

Związku Działkowców, jego struktur organizacyjnych. 

Wypowiedzi Pana Posła w wywiadach prasowych i telewizyjnych nie stanowią 

rękojmi bezstronności. 

Naszym zdaniem do reprezentowania Sejmu RP w postępowaniu przed 

Trybunałem Konstytucyjnym winien być wyznaczony przedstawiciel znający 

problematykę, realia funkcjonowania ogrodów. Winna to być osoba obiektywna 

i bezstronna. 

Szanowna Pani Marszałek 
Apelujemy do Pani i za Pani pośrednictwem do wszystkich parlamentarzystów 

dobrej woli o zaprzestanie wszelkich działań ustawodawczych ze zmianami 

w obowiązującej ustawie o ROD. Prosimy o pozostawienie losu naszych Ogrodów 

i Związku w naszych rękach zgodnie z wieloletnią tradycją ruchu ogrodów 

działkowych w Polsce. 

Z wyrazami Szacunku 

Prezes Zarządu ROD 

Rys ic ic 

Przewodniczący Walnego Zebrania 

Małgorzata Tchórzewska 


