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DLACZEGO WARTO POPRZEå
PROJEKT NOWEJ USTAWY O ROD?

Bo tyl ko ten pro jekt gwa ran tu je dzia∏ kow co wi:
– za cho wa nie pra wa do dzia∏ ki
– za cho wa nie zwol nie nia z czyn szu dzier ̋ aw ne go
– za cho wa nie w∏a sno Êci ma jàt ku na dzia∏ ce
– za cho wa nie zwol nie nia z po dat ków
– za cho wa nie cha rak te ru i funk cji ogro dów 
dzia∏ ko wych
– pe∏ nà swo bo d´ zrze sza nia
– od szko do wa nia i dzia∏ k´ za mien nà przy 
li kwi da cji ogro du

Za po znaj si´ z pro jek tem 
Do wszyst kich za rzà dów ROD prze s∏a no pro jek ty

no wej usta wy o ROD, bro szu ry in for ma cyj ne (prze -
wod nik po pro jek cie) oraz ulot ki i pla ka ty. 

Za py taj w za rzà dzie ROD o pro jekt usta wy lub od -
wiedê www.ocal my ogro dy.pl 

KA˚DY PODPIS MA ZNACZENIE
Aby pro jekt móg∏ tra fiç pod ob ra dy Sej mu, do 5 lu -

te go 2013 r.  mu si si´ pod nim pod pi saç co naj mniej
100 tys. osób. War to pa mi´ taç, ̋ e na li Êcie po par cia
pod pi sy mo gà sk∏a daç nie tyl ko dzia∏ kow cy, ale
wszy scy, pe∏ no let ni oby wa te le. 

W¸ÑCZ SI¢ W AKCJ¢ ZBIERANIA PODPISÓW!
JAK TO ZROBIå?

Oprócz te go, ˝e ka˝ dy z nas mo ̋ e z∏o ̋ yç swój
pod pis, ma tak ̋ e pra wo w∏à czyç si´ w ak cj´ zbie ra -
nia pod pi sów. Wy star czy li sta i pro jekt usta wy –
mo˝ na je otrzy maç od za rzà du ROD lub wy dru ko -
waç ze strony in ter ne towej Komitetu.

Naj wa˝ niej sze za sa dy zbie ra nia pod pi sów to: 
1. Pod pi sy zbie ra my na li stach wg wzo ru (z na zwà

Ko mi te tu i pe∏ nym ty tu ∏em pro jek tu usta wy) – dru ki
list (pu ste) mo˝ na po wie laç. 

2. Po pie ra jà cy pro jekt pod pi su je li st´ w∏a sno r´cz nie.
3. Na li stach wy pe∏ nia my wszyst kie ru bry ki, da ne

tak jak w do wo dzie oso bi stym 
4. Pod pis mo ̋ e z∏o ̋ yç oso ba pe∏ no let nia po sia da -

jà ca oby wa tel stwo pol skie. 
5. Zbie ra jà cy pod pi sy po wi nien mieç eg zem plarz

pro jek tu usta wy z uza sad nie niem, pod pi su jà cy mu -
si mieç mo˝ li woÊç wglà du w ich tekst. 

6. Wa˝ ne sà tyl ko ory gi na ∏y pod pi sa nych list (ko -
pia jest bez war to Êcio wa). 

7. Ory gi na ∏y pod pi sa nych li st prze sy ∏a my do Ko -
mi te tu (ul. Bo bro wiec ka 1, 00-728 War sza wa) lub je -
go re gio nal ne go przed sta wi cie la (ad re sy mo˝na
znaleêç na www.ocal my ogro dy.pl). 

GDZIE MO˚NA Z¸O˚Yå
SWÓJ PODPIS?

Szcze gó ∏o wa li sta punk tów kon sul ta cyj nych i zbie -
ra nia pod pi sów opu bli ko wa na zo sta ∏a na stro nie in -
ter ne to wej Ko mi te tu (www.ocal my ogro dy.pl) oraz
KR PZD (www.pzd.pl). Pod pi sy zbie ra ne sà w sie -
dzi bach wszyst kich Okr´ go wych Za rzà dów PZD
oraz w ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych. Mo˝ na
tam rów nie˝ uzy skaç in for ma cj´ oraz ma te ria ∏y na
te mat pro jek tu. Ale ka˝ dy z nas te˝ mo ̋ e zbie raç
pod pi sy. Do za rzà dów ogro dów prze s∏a no ma te -
ria ∏y, któ re to umo˝ li wia jà. Do st´p ne sà on rów -
nie˝ w in ter ne cie. Wy star czy je po braç, ze braç
pod pi sy wÊród zna jo mych i prze ka zaç li st´ na ad -
res Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu
Usta wy o ROD (ul. Bo bro wiec ka 1 00-728 War sza -
wa) lub do naj bli˝ sze go punk tu Ko mi te tu. 

CO JESZCZE MO˚ESZ ZROBIå
DLA OGRODÓW

– wy sy ∏aj my li sty do Mar sza ∏ek Sej mu Ewy Ko pacz
i par la men ta rzy stów z po par ciem dla pro jek tu Usta -
wy o ROD. Gdy pro jekt tra fi do Sej mu, je go los b´ -
dzie spo czy wa∏ w r´ kach po s∏ów. War to, by wie -

dzie li, jak du ̋ ym po par ciem cie szy si´ ustawa
wÊród dzia∏ kow ców. 

– na stro nie www.ocal my ogro dy.pl znaj du je si´
go to wy do wy s∏a nia list do parlamentarzystów. Wy -
star czy kil ka na Êcie se kund, by list tra fi∏ do po s∏ów 
i se na to rów. War to zdo byç si´ na ten wy si ∏ek, by
wal czyç o ogro dy!

– po ru szaj my te mat pro jek tu usta wy na spo tka -
niach z po s∏a mi, sa mo rzà dow ca mi i po li ty ka mi. Zdo -
by waj my ich po par cie dla spra wy na szych ogro dów. 

CORAZ WI¢CEJ CZ¸ONKÓW KOMITETU
Licz ba cz∏on ków Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw -

czej Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dzia∏ -
ko wych sta le si´ zwi´k sza. Do Ko mi te tu przy stà pi ∏o
ju˝ 367 osób. Ini cja ty wa cie szy si´ co raz wi´k szà
po pu lar no Êcià wÊród dzia∏ kow ców, co skut ku je
spon ta nicz nym zg∏a sza niem si´ no wych cz∏on ków.
Dzia∏ kow cy pod kre Êla jà, ̋ e przy go to wa ny przez Ko -
mi tet pro jekt no wej usta wy o ROD za bez pie cza
kom plek so wo pra wa dzia∏ kow ców, ogro dów i za s∏u -
gu je na po par cie ca ∏e go na sze go Êro do wi ska.

STRONA INTERNETOWA
KOMITETU INICJATYWY USTAWODAWCZEJ

Pod ad re sem www.ocal my ogro dy.pl zo sta ∏a uru -
cho mio na stro na in ter ne to wa Ko mi te tu Ini cja ty wy
Usta wo daw czej Projektu Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dzia∏ ko wych. Mo˝ na na niej zna leêç naj -
wa˝ niej sze in for ma cje na te mat pro jek tu no wej usta -
wy o ROD, ak cji zbie ra nia pod pi sów, ma te ria ∏y do
po bra nia i li st´ punk tów, gdzie zbie ra ne sà pod pi sy.
Za miesz czo no tam tak ̋ e licz nik in for mu jà cy o licz -
bie ju˝ z∏o ̋ o nych pod pi sów. Ze stro ny mo˝ na rów -
nie˝ wy s∏aç list to po s∏ów w spra wie pro jek tu. 

www.ocal my ogro dy.pl. jest na bie ̋ à co ak tu ali zo -
wa na. Je ̋ e li chcà mieç Paƒ stwo rze tel nà wie dz´ 
o pro jek cie i kam pa nii pro mo cyj nej to war to jà
regularnie od wie dziaç. 

(Opra co wa ∏a Mag da Za liw ska)

W dniu 5 li sto pa da br. Mar sza ∏ek Sej mu pod pi sa ∏a po sta no wie nie o przy j´ ciu za wia do mie nia 
o utwo rze niu Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek tu Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dzia∏ ko wych. 

Tym sa mym roz po cz´ to kam pa ni´ pro mo cyj nà oraz zbie ra nie pod pi sów 
pod oby wa tel skim pro jek tem no wej usta wy o ro dzin nych ogro dach dzia∏ ko wych. 

ZBIE RA MY POD PI SY POD OBY WA TEL SKIM PRO JEK TEM USTA WY


