
List poparcia członków ROD „Hortensja" w Woli Kopcowej 
dla obywatelskiego projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 

Ogrodnictwo działkowe od wielu lat stanowi nieodłączną i niezwykle ważną część życia ponad 
miliona Polaków. Każdego dnia staramy się rozwijać naszą ogrodniczą pasję, z korzyścią nie tylko dla 
nas, ale i całych lokalnych społeczności. Niestety jednak nadeszły dla nas czasy ciężkie i niepewne. 
Po uznaniu, mimo sprzeciwu tysięcy ludzi, niekonstytucyjności przepisów dawnej Ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych zaistniała pilna potrzeba stworzenia nowych regulacji, które pozwolą na 
zachowanie Ogrodów i zabezpieczą je przed masową likwidacją na cele komercyjne. 

Polski Związek Działkowców i jego władze po raz kolejny nie zostawili działkowców samych. Po 
twardej, lecz niestety przegranej walce o sprawiedliwy wyrok Trybunału, ze zdwojoną siłą zabrali się do 
pracy. Efektem jest obywatelski projekt Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Już teraz, 
w ciągu jednego miesiąca, podpisy pod jego poparciem złożyło ponad 200 tys. osób. Akcja cały czas 
trwa i bez wątpienia ostateczna liczba podpisów pokaże jak wielką siłę stanowią działkowcy. 

Przepisy projektu ukierunkowane są przede wszystkim na zabezpieczenie i ochronę nabytych 
praw działkowców. Rozwiązania pozwalające na zachowanie tytułów prawnych do gruntów, ciągłość 
istnienia struktur zrzeszających użytkowników działek, przepisy regulujące stosunki w relacji 
działkowiec-stowarzyszenie - wszystkie te zapisy pozwalają na ewolucyjne, płynne przejście pod rządy 
nowej Ustawy. Stworzone zostały przez ludzi od dawna związanych z ogrodnictwem działkowym, 
z praktyki znających trudności i problemy związane z funkcjonowaniem ROD. Gwarantuje to życiowość 
i praktyczność proponowanych rozwiązań. 

My, użytkownicy działek z terenu ROD „Hortensja" pragniemy zapewnić o naszym stanowczym 
poparciu dla projektu. Włączyliśmy się aktywnie w akcję zbierania podpisów. Musimy pokazać, że 
polscy działkowcy stanowią jednolitą, zwartą i zgodną grupę społeczną która zawsze z wielkim 
zaangażowaniem walczy o swoje prawa, narażane na ataki tak wielu środowisk. Idea ogrodnictwa 
działkowego istnieje już ponad 110 lat. Nie pozwólmy, byśmy stali się pokoleniem, w którego czasie 
przestanie ona istnieć! 

Zarząd ROD 
(lista podpisów w załączeniu) 


