
Świebodzin, dnia 20 listopada 2012r. 

Apel do Klubów Parlamentarnych: 

Platformy Obywatelskiej, 

Prawa i Sprawiedliwości, 

Ruchu Pallkota, 

Polskiego Stronnictwa Ludowego, 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 

Solidarnej Polski, 

w sprawie obywatelskiego projektu 

Ustawy o Rodzinnych Ogródkach Działkowych 

Dotyczy: projektu Ustawy o Rodzinnych Ogródkach Działkowych wniesionego przez Komitet 
Inicjatywy Ustawodawczej 

Świebodzińscy Działkowcy skupieni w 7 ogrodach, zajmujących powierzchnię prawie 
100 ha są zmuszeni wyrazić swoje zaniepokojenie treścią ogłoszonego wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Obawy środowiska działkowców związane są z troską o los wszystkich ogrodów, które 
dotąd były chronione zapisami Ustawy oraz prawami przyznanymi działkowcom i ich mieniu 
w ramach funkcjonujących struktur PZD. 

Działkowcy biorący udział w naradzie, w pełni popierają obywatelski projekt 
uwzględniający treść wyroku Trybunału, ale zarazem także prawa działkowców, dorobek 
ogrodów i tradycje ruchu ogrodnictwa działkowego, dającego jedyną możliwość, aby nie 
rozbito ogólnopolskiego ruchu, członka Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych 
i Rodzinnych działającego nieprzerwanie od 1927 roku. 

Stwierdzamy, że jest to dokument będący Jedyną pożądaną alternatywą dla sytuacji 
prawnej, w jakiej znaleźli się działkowcy, a tym samym idea ruchu związkowego. 

Proponowana Ustawa uwzględnia wieloletnie doświadczenia funkcjonowania 
ogrodnictwa w Polsce i w pełni respektuje zapisy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 



Projekt zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, ze wzglądu poszanowanie 
dorobku działkowców, poszanowanie ich tradycji I doświadczenia w zakresie samorządu jest 
akceptowany przez całe środowisko i jego sympatyków. 

Jako przyszła ustawa uwzględnia społeczne koszty zmian organizacyjnych 
i z pewnością będzie dobrze bronić interesów działkowców. 

Zwracamy się z prośbą do Klubów Parlamentarnych, Posłów i Senatorów 
Rzeczpospolitej Polskiej o rzetelną oceną sytuacji, po niekorzystnym dla ruchu działkowego 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a zwłaszcza jej konsekwencji społecznych 
i ekonomicznych i wpływu na przyszłość całego ruchu związkowego w demokratycznym 
państwie. 

Apelujemy o prawne przyjęcie gwarancji umożliwiających rozwój ogrodnictwa 
w stabilnej atmosferze. 

Prowadzący zebranie 

W załączeniu: 

Kserokopie listy obecności 

Otrzymują: 

Klub parlamentarny: 

Platformy Obywatelskiej, 

Prawa i Sprawiedliwości, 

Ruchu Pallkota, 

Polskiego Stronnictwa Ludowego, 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 

Solidarnej Polski. 


