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ZBIERAMY PODPISY POD OBYWATELSKIM PROJEKTEM USTAWY
W dniu 5 listopada br. Marsza∏ek Sejmu podpisa∏a postanowienie o przyj´ciu zawiadomienia
o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzia∏kowych.
Tym samym rozpocz´to kampani´ promocyjnà oraz zbieranie podpisów
pod obywatelskim projektem nowej ustawy o rodzinnych ogrodach dzia∏kowych.
DLACZEGO WARTO POPRZEå
PROJEKT NOWEJ USTAWY O ROD?
Bo tylko ten projekt gwarantuje dzia∏kowcowi:
– zachowanie prawa do dzia∏ki
– zachowanie zwolnienia z czynszu dzier˝awnego
– zachowanie w∏asnoÊci majàtku na dzia∏ce
– zachowanie zwolnienia z podatków
– zachowanie charakteru i funkcji ogrodów
dzia∏kowych
– pe∏nà swobod´ zrzeszania
– odszkodowania i dzia∏k´ zamiennà przy
likwidacji ogrodu
Zapoznaj si´ z projektem
Do wszystkich zarzàdów ROD przes∏ano projekty
nowej ustawy o ROD, broszury informacyjne (przewodnik po projekcie) oraz ulotki i plakaty.
Zapytaj w zarzàdzie ROD o projekt ustawy lub odwiedê www.ocalmyogrody.pl

KA˚DY PODPIS MA ZNACZENIE
Aby projekt móg∏ trafiç pod obrady Sejmu, do 5 lutego 2013 r. musi si´ pod nim podpisaç co najmniej
100 tys. osób. Warto pami´taç, ˝e na liÊcie poparcia
podpisy mogà sk∏adaç nie tylko dzia∏kowcy, ale
wszyscy, pe∏noletni obywatele.

W¸ÑCZ SI¢ W AKCJ¢ ZBIERANIA PODPISÓW!
JAK TO ZROBIå?
Oprócz tego, ˝e ka˝dy z nas mo˝e z∏o˝yç swój
podpis, ma tak˝e prawo w∏àczyç si´ w akcj´ zbierania podpisów. Wystarczy lista i projekt ustawy –
mo˝na je otrzymaç od zarzàdu ROD lub wydrukowaç ze strony internetowej Komitetu.
Najwa˝niejsze zasady zbierania podpisów to:
1. Podpisy zbieramy na listach wg wzoru (z nazwà
Komitetu i pe∏nym tytu∏em projektu ustawy) – druki
list (puste) mo˝na powielaç.

2. Popierajàcy projekt podpisuje list´ w∏asnor´cznie.
3. Na listach wype∏niamy wszystkie rubryki, dane
tak jak w dowodzie osobistym
4. Podpis mo˝e z∏o˝yç osoba pe∏noletnia posiadajàca obywatelstwo polskie.
5. Zbierajàcy podpisy powinien mieç egzemplarz
projektu ustawy z uzasadnieniem, podpisujàcy musi mieç mo˝liwoÊç wglàdu w ich tekst.
6. Wa˝ne sà tylko orygina∏y podpisanych list (kopia jest bezwartoÊciowa).
7. Orygina∏y podpisanych list przesy∏amy do Komitetu (ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa) lub jego regionalnego przedstawiciela (adresy mo˝na
znaleêç na www.ocalmyogrody.pl).

GDZIE MO˚NA Z¸O˚Yå
SWÓJ PODPIS?
Szczegó∏owa lista punktów konsultacyjnych i zbierania podpisów opublikowana zosta∏a na stronie internetowej Komitetu (www.ocalmyogrody.pl) oraz
KR PZD (www.pzd.pl). Podpisy zbierane sà w siedzibach wszystkich Okr´gowych Zarzàdów PZD
oraz w rodzinnych ogrodach dzia∏kowych. Mo˝na
tam równie˝ uzyskaç informacj´ oraz materia∏y na
temat projektu. Ale ka˝dy z nas te˝ mo˝e zbieraç
podpisy. Do zarzàdów ogrodów przes∏ano materia∏y, które to umo˝liwiajà. Dost´pne sà on równie˝ w internecie. Wystarczy je pobraç, zebraç
podpisy wÊród znajomych i przekazaç list´ na adres Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu
Ustawy o ROD (ul. Bobrowiecka 1 00-728 Warszawa) lub do najbli˝szego punktu Komitetu.

CO JESZCZE MO˚ESZ ZROBIå
DLA OGRODÓW
– wysy∏ajmy listy do Marsza∏ek Sejmu Ewy Kopacz
i parlamentarzystów z poparciem dla projektu Ustawy o ROD. Gdy projekt trafi do Sejmu, jego los b´dzie spoczywa∏ w r´kach pos∏ów. Warto, by wie-

dzieli, jak du˝ym poparciem cieszy si´ ustawa
wÊród dzia∏kowców.
– na stronie www.ocalmyogrody.pl znajduje si´
gotowy do wys∏ania list do parlamentarzystów. Wystarczy kilkanaÊcie sekund, by list trafi∏ do pos∏ów
i senatorów. Warto zdobyç si´ na ten wysi∏ek, by
walczyç o ogrody!
– poruszajmy temat projektu ustawy na spotkaniach z pos∏ami, samorzàdowcami i politykami. Zdobywajmy ich poparcie dla sprawy naszych ogrodów.

CORAZ WI¢CEJ CZ¸ONKÓW KOMITETU
Liczba cz∏onków Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzia∏kowych stale si´ zwi´ksza. Do Komitetu przystàpi∏o
ju˝ 367 osób. Inicjatywa cieszy si´ coraz wi´kszà
popularnoÊcià wÊród dzia∏kowców, co skutkuje
spontanicznym zg∏aszaniem si´ nowych cz∏onków.
Dzia∏kowcy podkreÊlajà, ˝e przygotowany przez Komitet projekt nowej ustawy o ROD zabezpiecza
kompleksowo prawa dzia∏kowców, ogrodów i zas∏uguje na poparcie ca∏ego naszego Êrodowiska.

STRONA INTERNETOWA
KOMITETU INICJATYWY USTAWODAWCZEJ
Pod adresem www.ocalmyogrody.pl zosta∏a uruchomiona strona internetowa Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych
Ogrodach Dzia∏kowych. Mo˝na na niej znaleêç najwa˝niejsze informacje na temat projektu nowej ustawy o ROD, akcji zbierania podpisów, materia∏y do
pobrania i list´ punktów, gdzie zbierane sà podpisy.
Zamieszczono tam tak˝e licznik informujàcy o liczbie ju˝ z∏o˝onych podpisów. Ze strony mo˝na równie˝ wys∏aç list to pos∏ów w sprawie projektu.
www.ocalmyogrody.pl. jest na bie˝àco aktualizowana. Je˝eli chcà mieç Paƒstwo rzetelnà wiedz´
o projekcie i kampanii promocyjnej to warto jà
regularnie odwiedziaç.
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