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Szanowna Pani Marszałek! 

Z upoważnienia i w imieniu członków Komisji Rewizyjnej ROD im. kmdr ppor. 
Jana Grudzińskiego w Gdyni, demokratycznie wybranych przez działkowców do 
wykonywania swych społecznych obowiązków zwracam się z prośbą o 
udzielenie poparcia obywatelskiemu projektowi ustawy o ROD opracowanego 
przez nasz Związek a przedłożonego Pani Marszałek przez Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej. 
Od niesławnego już wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ocenianego nie tylko 
przez działkowców, lecz także wielu uczestników życia publicznego, jako 
aspołeczny, minęło już ponad 4 miesiące i jakoś nie słychać, aby politycy mieli 
zamiar dotrzymać danego słowa! Trudno, bowiem za realizację obietnicy uznać 
„odgrzany" przez posła Andrzeja Derę skompromitowany projekt ustawy teraz 
firmowany przez Solidarną Polskę! 
Nie dotrzymywanie przez posłów składanych deklaracji i obietnic w odbiorze 
społecznym stało się już niestety normą! 
W tej sytuacji koniecznością było opracowanie naszego projektu ustawy o ROD, 
który został przyjęty przez najwyższy organ samorządu PZD - X Nadzwyczajny 
Krajowy Zjazd Delegatów PZD i skierowany, jako obywatelski do Pani Marszałek 
przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. 
W odbiorze działkowców nasz projekt ustawy wprowadził szereg nowych 
rozwiązań systemowych dostosowując je do zaleceń zawartych w wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. 
Skierowany do Pani Marszałek obywatelski projekt ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych zawiera unormowania związane z tworzeniem i 
funkcjonowaniem ogrodów działkowych dostosowując je do konstytucyjnych 
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norm prawnych wynikających z zasad demokratycznego państwa prawnego 
takich jak zasada równości i ochrony własności oraz wolności zrzeszania się. 
Proszę pamiętać, że działka to nie żadne bogactwo jak uważają niektóre 
środowiska polityczno-biznesowe, lecz miejsce będące odskocznią od kłopotów 
życia codziennego i coraz bardziej zabetonowanych miast pozwalając do tego 
na uprawę taniej i ekologicznej żywności by uzupełnić nasze skromne budżety 
domowe. 
Każdy z nas działkowców zasługuje na regulacje prawne proponowane przez 
obywatelski projekt ustawy o ROD gwarantujące dalsze istnienie naszych 
ogrodów z pożytkiem dla obecnych użytkowników i przyszłych pokoleń. 
Obietnic publicznie składanych przez Panią Marszałek i innych prominentnych 
przedstawicieli wszystkich partii funkcjonujących w polskim parlamencie, że 
nie dopuścicie, aby nam działkowcom stała się krzywda - trzeba 
dotrzymywać! 
Polscy działkowcy wraz ze swymi rodzinami oczekują, że parlamentarzyści 
uszanują ich wolę i uchwalą naszą ustawę, bo została ona napisana przez 
działkowców dla działkowców. 
Niniejszy list jest także naszą reakcją na apel Prezydium Krajowej Rady PZD i 
Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. 
List przesyłamy drogą elektroniczną w dzisiejszych czasach najszybszą także 
do Klubów Parlamentarnych oraz przekazujemy do wiadomości Prezesa 
Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego i Okręgowego 
Zarządu PZD w Gdańsku. 

Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem 

Z upoważnienia członków Komisji Rewizyjnej ROD 

Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej ROD 

Bogusław Dąbrowski 
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