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Członkowie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Leśna Dolina" w 
Kwidzynie, reprezentujący działkowców Polskiego Związku Działkowców oraz 
ich rodzin użytkujących wspólnie działki w naszym Ogrodzie, zwracamy się po raz 
kolejny z prośbą do Pani Marszałek o udzielenie faktycznego poparcia dla 
obywatelskiego projektu ustawy o ROD skierowanego przez Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej. 
Chcemy nadmienić Pani Marszałek, że przedłożony obywatelski projekt ustawy, 
cieszy się bardzo dużym poparciem wśród działkowców oraz ich rodzin. 
Pomimo upływu czasu, od wydania przez Trybunał Konstytucyjny tak okrutnego 
wyroku, działkowcy naszego Ogrodu nadal nie mogą zrozumieć powodów nie uznania 
aż 24 artykułów naszej ustawy o ROD z 2005 roku, twierdząc, że są niekonstytucyjne. 
Tym dziwnym wyrokiem sędziowie Trybunału doprowadzili do uchylenia wszystkich 
praw działkowców. 
Sędziowie Trybunału najwidoczniej zapomnieli, że Polski Związek Działkowców 
zrzesza ludzi, którzy wstępują do naszej społecznej organizacji dobrowolnie bez 
żadnego przymusu jak to twierdzą niektóre media. 
Prosimy przyjąć do wiadomości, że nasz obywatelski projekt jest wolny od 
zakwestionowanych przez Trybunał rozwiązań gwarantując konstytucyjne 
poszanowanie praw nabytych, oraz zachowuje niekwestionowany dorobek 
ogrodnictwa działkowego wypracowany przez kilka pokoleń działkowców. 
Nasz projekt realizuje konstytucyjnie chronione prawo własności oraz prawo 
swobodnego wyboru przynależności do organizacji prowadzącej ogrody działkowe. 
My działkowcy, członkowie polskiego społeczeństwa nie potrafimy pojąć, dlaczego tak 
trudno zrozumieć władzom publicznym to, że dla paru milionów Polaków jedynym 
miejscem, jako środowisko naturalne, w którym mogą wychowywać dzieci i wnuki, 
odpoczywać i relaksować się, są działki w naszych ogrodach. Zapomina się, że 
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nasze działki to miejsce taniej i zdrowej żywności, oraz pomoc dla naszych już i tak 
ubogich gospodarstw domowych, oraz że są to potężne płuca dla naszych miast. 
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Zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej obywatelski projekt ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych jest dla nas działkowców aktem prawnym, 
zabezpieczającym nasze prawa i nie powoduje dla Skarbu Państwa i jednostek 
samorządu terytorialnego żadnych negatywnych skutków finansowych. 
Projekt ten cieszy się dużym poparciem wśród działkowców, niech świadczą o tym 
do tej pory zebrane podpisy obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy 
o ROD. Może dlatego, że został napisany przez działkowców dla nas działkowców! 
Zapewniamy wszystkich zainteresowanych, że nie jest to koniec naszej akcji zbierania 
podpisów o poparcie dobrego projektu ustawy. Jak wiemy termin zbierania podpisów 
mija dopiero 05 lutego 2013 roku. 

Z serdecznymi pozdrowieniami 

Z upoważnienia Zarządu 
ROD „Leśna Dolina" w Kwidzynie 

Prezes Zarządu 
Andrzej Jancz 

Niniejsze stanowisko drogą elektroniczną, przesyłamy także do: 
- Klubów Parlamentarnych PO, PSL, SLD i Ruch Palikota. 
oraz przekazujemy do wiadomości: 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego 
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego 

2 


