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Szanowna Pani Marszałek ! 

Mając na uwadze przyszłość ogrodnictwa działkowego w Polsce, zwracam się 

jako użytkownik działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Łęg" we Włocławku 

do Pani Marszałek o życzliwe podejście do inicjatywy ustawodawczej, 

przedstawionej przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy 

o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, w związku z wytworzoną sytuacją, jaka 

powstała w Polskim Związku Działkowców po ogłoszeniu wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego w dniu 11 lipca 2012 r. 

Zabierając głos w imieniu własnym, ale i również wielu działkowców podobnie 

myślących, pragnę zauważyć, że budując społeczeństwo obywatelskie -

Pani Marszałek wielokrotnie wypowiadała się o stworzeniu dobrych warunków 

zapewniających powstawanie „małych ojczyzn", związanych wspólnymi 

zainteresowaniami, tradycjami i symbolami - do takich zaliczam siebie i pozostałych 

działkowców - którzy chcą pracować, odpoczywać i wychowywać kolejne pokolenia 

rodaków w stabilnych warunkach. Warunki te powinny tworzyć władze na czele 

z Sejmem RP, którym Pani Marszałek kieruje. Dlatego też uważam, że powinna 

Pani Marszałek swoją decyzją, jak najszybciej, umożliwić cały tok przedsięwzięć 

zmierzających do procedowania nad obywatelskim projektem Ustawy o Rodzinnych 

Ogrodach Działkowych autorstwa Polskiego Związku Działkowców. 

Uważam też, że Polski Związek Działkowców, który zrzesza około jednego 

miliona członków, a wraz z rodzinami stanowi około czteromilionową społeczność 

działkową, ma nie tylko prawo, ale przede wszystkim obowiązek - przedstawić 

własny projekt ustawy przewidującej przyszłość ogrodnictwa działkowego, bo nie kto 

inny jak my, znamy najlepiej meandry tworzenia, uprawiania i utrzymywania ogrodów 

w naszym kraju w symbiozie ze społecznościami lokalnymi, a także w oparciu o 



kultywowanie tradycji działkowych i zabezpieczaniu wymogów rozwoju naszego 

państwa. 

Będę wielce zobowiązany za spowodowanie rozpoczęcia debaty nad nowym 

obywatelskim projektem Ustawy o ROD i wytworzenia atmosfery ogólnego 

zrozumienia wśród wszystkich klubów parlamentarnych o przyjęcie proponowanych 

zapisów i przegłosowanie projektu jako obowiązującego aktu prawnego. 

Myślę, że zaproponowane przeze mnie rozwiązanie problemu rozpatrywanego 

obywatelskiego projektu Ustawy o ROD będzie dobrze służyło wszystkim stronom, 

które podnoszą ten temat, a dla Pani Marszałek Sejmu RP, będzie kolejną 

satysfakcją z dobrze spełnionego obywatelskiego obowiązku. 
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