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A P E L 

Członków organów statutowych Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wiarus" w Balicach 
uczestniczących w spotkaniu w dniu 12 grudnia 2012 roku 

Do Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie 
poparcia projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

Obywatelski projekt ustawy „o rodzinnych ogrodach działkowych" skierowany do laski 
Marszałkowskiej to akt prawny przy tworzeniu którego uczestniczyła szeroka rzesza 
działkowców. Ponad 30 letnie doświadczenie ludzi zaangażowanych w prace nad 
projektem, uwzględniając orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego pozwoliło stworzyć 
podwaliny pod akt uwzględniający zachowanie praw nabytych działkowców zgodnych 
z Konstytucją Rzeczypospolitej, bez uszczerbku dla społeczności miast i gmin. 
Szeroko zakrojona konsultacja z samorządami i ich organami w zakresie współpracy 
oraz wzajemnych świadczeń czyni ten projekt jako jedynie słuszny „warty poparcia". 
Kierując ten apel głównie do Pań i Panów Posłów należy podkreślić, że tylko sami 
działkowcy, znający specyfikę ogrodów, mający doświadczenie ponad stu lat istnienia 
ogrodów w Polsce, są w stanie zagwarantować ustawowe rozwiązania zabezpieczenia 
interesu działkowców i ogrodów działkowych. 
Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zapewnia płynne 
przejście z dotychczasowej formy organizacji ogrodów w samorządne stowarzyszenia 
ogrodów działkowych w sposób pozwalający uniknąć niebezpieczeństw wynikających 
z okresu przejściowego, mogących stanowić poważne zagrożenia dla interesu 
użytkowników działek w ROD. 
Proponowany projekt ustawy przyniesie korzyści zarówno dla samych działkowców, 
ogrodów działkowych, jak również dla całego ruchu ogrodnictwa działkowego w 
Polsce.W naszym wspólnym interesie leży by prawo, które ma regulować ustrój 
ogrodnictwa działkowego w przyszłości było dobre. 
Zgłoszony projekt obywatelski jest właśnie takim rozwiązaniem, które niweluje prawne 
niedoskonałości obecnej ustawy i gwarantuje działkowcom to co obiecał Trybunał 
Konstytucyjny, a dzisiaj głoszą wszyscy politycy, że „działkowcom krzywda się nie 
stanie". 
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