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Poparcie dla inicjatywy ustawodawczej 
obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

przez działkowców, członków ich rodzin oraz przyjaciół 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „OAZA" w Olsztynie 

uchwalone na posiedzeniu zarządu ROD w dniu 26 listopada 2012. 

Na bieżąco z niepokojem śledzimy zawirowania związane z unieważnieniem 24 Artykułów 
obecnej ustawy o rodzinnych ogrodów działkowych i martwimy się o przyszłość naszych działek 
Pozostało tylko 13 miesięcy do uchwaleniu nowej ustawy, w przeciwnym przypadku wszystkie grunty 
zajmowane przez ogrody działkowe wrócą do ich pierwotnych właścicieli - gmin i skarbu państwa. 
Wtedy zmienią się warunki użytkowania nieruchomości zajmowanych przez ogrody działkowe wraz 
ze znacznymi opłatami Ponadto niektóre ogrody działkowe mogą być rozwiązane przez właścicieli 
gruntów, a działkowicze mogą nie otrzymać żadnych odszkodowań za utracone działki. 

Poszczególne partie polityczne oraz grupy lobbystów prowadzą szeroką kampanię 
przedstawiając swoje rozwiązania i projekty ustawy, spotykają się z działkowiczami oraz obiecują, że 
nie pozwolą ich skrzywdzić. Nie zawsze te propozycje są zgodne z oczekiwaniami działkowców. 

Ucieszyliśmy się, gdy pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej poinformował, że 
w dniu 6 listopada br. Sejm zarejestrował projekt ustawy o rod, zgłoszony przez środowisko 
działkowców. 

Komitet uprawomocnił się i rozpoczął kampanię promocyjną rozpowszechniania tego projektu 
oraz zbierania podpisów obywatel na listach poparcia. 

Działkowicze, członkowie ich rodzin oraz przyjaciele z ROD OAZA w Olsztynie 
popierają powyższy projekt ustawy o rod i chętnie podpisują się na listach poparcia, aby 
wyrazić swoją akceptację dla tego projektu zgłoszonego przez środowisko działkowców z PZD. 

Opracowany obywatelski projekt ustawy o rod odpowiada działkowej rodzinie, ponieważ: 

• w projekcie zachowano wszystkie przywileje działkowców nie zakwestionowane 
przez Trybunał Konstytucyjny, potwierdzono prawa do działek oraz gwarancje na 
wypadek likwidacji ogrodów. 

• wprowadza zabezpieczenie i uregulowania prawa użytkowania ogrodom, które dotychczas 
nie miały uregulowanego stanu prawnego. 

• daje szansę tworzenia stowarzyszeń prowadzących samodzielnie rodzinne ogrody działkowe, 
które będą posiadać osobowość prawną i gwarantuje im przekazanie praw do nieruchomości, 
majątku i finansów. 

• zawiera zwolnienia podatkowe dla działkowców za użytkowane działki . 

Informujemy, że zebraliśmy poparcie projektu ustawy i podpisy osób (wg listy). 

Zwracamy się do wszystkich działkowiczów i członków ich rodzin oraz do dorosłych 
Polaków, którym jest bliska idea ogrodów działkowych, aby przyłączyli się do tej inicjatywy poparcia 
obywatelskiego projektu ustawy o rod, w celu zebrania co najmniej 100 tys. podpisów, aby nasz 
projekt ustawy, mógł być rozpatrywany przez Sejm RP 

W imieniu działkowców ROD OAZA w Olsztynie: 


