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WARSZAWA 

Dotyczy; poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD. 

Członkowie Zarządu oraz ogrodowych statutowych Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KOLEJARZ" w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 
posiadając statutowe upoważnienie 303 członków Polskiego Związku Działkowców 
użytkujących nieodpłatnie swoje d2iałki zwracają się do Pani Marszałek Sejmu RP o poparcie 
opracowanego projektu przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych. 

Projekt wraz z uzasadnieniem, oraz zawiadomieniem o powołaniu Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej został w dniu 12.10.2012 roku skierowany do Pani Marszałek celem wydania 
postanowienia o zarejestrowanie tego Komitetu. 

Wydawało się, że nic nie powinno stanąć na przeszkodzie w przyjęciu i zatwierdzeniu tych 
dokumentów i wydania stosownych postanowień, a jednak w dniu 24.10.2012 roku Pani 
Marszałek wezwała Komitet do uzupełnienia braku formalnego w zakresie określenia 
skutków finansowych. 

W skierowanym do Pani Marszałek projekcie Ustawy przez Solidarną Polskę 
reprezentowaną przez posła Andrzeja Mikołaja Derę nie określono również skutków 
finansowych jakie wynikać mogłyby po przyjęciu tej ustawy przez Wysoką Izbę. Od Solidarnej 
Polski nie żądano jednak uzupełnienia braku formalnego w zakresie określenia skutków 
finansowych Dlatego też niepokoi nas fakt nierównomiernego traktowania podmiotów 
zgłaszających projekt ustawy. 

Jesteśmy jednak przekonani, że po wyjaśnieniach złożonych już w dniu 26.10.2012 roku 
przez Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej nie nastąpią żadne inne przeszkody 
by Pani Marszałek wydała postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu 
.Tym samym polscy działkowcy będą mogii przystąpić do zbierania podpisów poparci^. 

Obywatelski projekt ustawy jest wolny od zakwestionowanych przez Trybunał 
Konstytucyjny rozwiązań, gwarantując poszanowanie praw nabytych, oraz gwarantuje 
zachowanie tradycji i dorobku polskiego ogrodnictwa działkowego wypracowanego przez 



wiele pokoleń działkowców. Realizuje konstytucyjnie chronione 
przynależności do organizacji prowadzącej ogrody działkowe. 

prawo swobody 

Społeczność działkowa naszego ogrodu oraz sympatycy ogrodnictwa działkowego trwać 
będą w przekonaniu, że może głos członków polskiego społeczeństwa zostanie wysłuchany i 
polscy parlamentarzyści uznają wolę obywateli za zasadną i godną skierowania pod obrady 
Wysokiej Izby, 

Po wladomgfrj: 

1. OZ PZO Kalisz 
2. KR PZD Warszawa 

Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem: 

Prezes: Jerzy Krzyzański 

Przewodniczący Ogrodowej Komisji Rozjemczej: Stanisław Baura 


