
Białystok, 13 czerwca  2012 r. 
 

PORZĄDEK OBRAD 
RADY WOJEWÓDZKIEJ SLD W BIAŁYMSTOKU 

 
 

I. Przedstawienie przez Sekretarza Rady Wojewódzkiej informacji z Narady 
Sekretarzy. 
 

II. Przyjęcia stanowiska Rady Wojewódzkiej SLD w Białymstoku w sprawie poparcia 
działań działkowców – członków PZD w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych 
 

III. Sprawy różne. 
 

1. Stan  podpisów pod wnioskiem o referendum , 
2. Stan organizacyjny w poszczególnych powiatach 
3. Powołanie zespołu do współpracy z organizacjami pozarządowymi 
4. Powołanie  wojewódzkiego koordynatora ds. międzynarodowych 
5. Powołanie zespołu ds. wyborów do europarlamentu 

 
 

 

 
 

Białystok, dnia 13.06.2012 r. 

 

 

Stanowisko 

Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej  

w Białymstoku  

w sprawie poparcia działań działkowców – członków Polskiego Związku Działkowców -                      

w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

  

W dniu 28 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny będzie rozpatrywał wniosek I Prezesa 

Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy o rodzinnych ogrodach 

działkowych.  

Ustawa uchwalona przez Sejm RP 8 maja 2005r. reguluje sprawy funkcjonowania 

 i rozwoju ogrodnictwa działkowego.  Zapisy ustawy sprawdziły się w praktyce i spotkały się 

ze społecznym poparciem polskich działkowców wywodzących się w większości  

z biedniejszej części społeczeństwa.  

Polskie ogrodnictwo działkowe ma bogatą i długą historię. Potrzebę istnienia 

i wspierania rozwoju ogrodów działkowych w polskich miastach dostrzegała zawsze polska 



lewica. Ustawa o ogrodach działkowych uchwalana była przy wsparciu wszystkich posłów 

polskiej lewicy. Atak na ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych ze strony partii 

prawicowych a obecnie przez I Prezesa Sądu Najwyższego spowodował głębokie 

zaniepokojenie środowiska działkowców i wywołał liczne protesty.  

Rada Wojewódzka SLD w Białymstoku popiera protesty działkowców sprzeciwiające 

się zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i wyraża stanowisko, że zmiana 

ustawy spowoduje otwarcie dostępu do terenów ogrodów działkowych dla grup biznesu, 

spowoduje likwidacje wielu ogrodów i tym samym pogorszy warunki życia dużej części 

polskiego społeczeństwa. 

        Rada Wojewódzka SLD 

                  w Białymstoku 

Stanowisko otrzymują: 

1. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

2. Marszałek Sejmu RP 

3. Premier Rządu RP 

4. Prezes Polskiego Związku Działkowców 

5. Prezes OZ PZD w Białymstoku 

 
 


