
Marek Chromów 

Marszalek Sejmu RP 
Ewa Kopacz 
Warszaw 

PO P A R C J E 
dla obywatelskiego projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 

Jestem działkowcem W ROD "WYtchnienie " we Wrocławiu , od prawie 4o lat, 
emerytem dla którego 

działka jest obecnie podreperowaniem skromnego budżetu domowego ,miejscem ,które 
służy mi do odpoczynku 
i poprawy zdrowia. Wyrażam pełne poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD i 
rozwiązań w nim zawa-
rtych.W pełni spełnia on moje oczekiwania . Projekt ten zabezpiecza wszystkie prawa 
działkowców,zawiera 
ograniczenia i zalecenia zwiazane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Nie wiem 
dlaczego Pani 
Marszalek do tej pory nie wydala stosownego postanowienia ,które umożliwi mi i innym 
działkowcom składa-



nie podpisow z poparciem projektu ustawy, czy celowo Pani Marszalek zwleka aby 
wydłużyć procedury inicja-
tywy obywatelskiej aby Nasz projekt miał mniejsze szanse powodzenia. Zapewniam ,że pod 
projektem ustawyzłozy swoje podpisy ponad 1 000 000 działkowców .Projekt ustawy 
gwarantuje dalsze istnienie i rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Jak Pani Marszalek spojrzy w oczy dzialkowcow , jeżeli w terminie nie ustanowi się 
nowej ustawy o ogrodach i ogrody znikną z krajobrazu wielu miast a w ich miejscu 
powstana hipermarkiety czy blokowiska . 
Czy jest Pani Marszalek uprzedzona do nas ,działkowców. Mozę jest to wygodne dła 
tych ,którzy za wszelką cene zmierzaja do likwidacji ogrodow a bedzie to możliwe gdy 
wygaśnie obecnie obowiązującą ustawa a nowa nie zostanie uchwalona. Uchwalenie nowej 
ustawy dało by mi i działkowcom wreście spokój ,bo od 10 lat jestesmy 

nękani projektami ustaw , które dążą jedynie do tego aby zlikwidować ogrody. 
Mam nadzieję .że po wydaniu przez Pania Marszalek stosownego postanowienia będę 

mógł złożyć podpis popierający nową ustawę stworzoną przez działkowców i która dobrze 
będzie służyć Nam Działkowcom a Pani Marszalek będzie ten projekt wspierać dla dobra 
ogromnej rzeszy działkowców. 
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