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STANOWISKO 

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„Kwisa" w Lubaniu z dnia 23 marca 2013 r. 

w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kwisa" w Lubaniu, biorący udział 
w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, udzielają poparcia obywatelskiemu projektowi 
ustawy o ROD. 

Projekt ten uwzględnia wszystkie zastrzeżenia wobec ustawy z dnia 5 lipca 
2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wymienione w wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. Zabezpiecza nasze prawa do działek, 
do naszej własności w postaci altan i nasadzeń na działkach. Uwzględnia zwolnienia 
podatkowe dla działkowców utrzymane przez Trybunał Konstytucyjny. Nadaje naszym 
prawom ochronę sądową. Tworzy perspektywę dalszego istnienia i rozwoju 
ogrodnictwa działkowego. 

Działkowcy ROD „Kwisa" stwierdzają że obywatelski projekt ustawy o ROD 
jest ponadpartyjny. Daje podstawę do dalszej integracji naszego środowiska w oparciu 
o dobro wspólne, jakim są ogrody działkowe. Umożliwia nam swobodę wyboru 
pozostania w Polskim Związku Działkowców lub usamodzielnienia się od tej 
organizacji. 

Projekt ten nie pociąga za sobą negatywnych skutków finansowych dla budżetu 
państwa i jednostek samorządu terytorialnego. 

Tym stanowiskiem my działkowcy z Lubania na Dolnym Śląsku pragniemy wyrazić, 
że dla nas i dla naszych rodzin działka w rodzinnym ogrodzie działkowym jest ważnym 
elementem naszego życia. Daje nam możliwość realizacji naszych zainteresowań, 
uprawiania czynnego wypoczynku i rekreacji, dla wielu stanowi ważne wsparcie 
ekonomiczne. 

Prosimy więc Panią Marszałek i pozostałych adresatów o udzielenie swego poparcia 
dla naszego obywatelskiego projektu ustawy. Projekt ten został napisany przez 
działkowców dla działkowców. W ciągu trzech miesięcy wsparło go swoimi podpisami 
blisko milion sympatyków ogrodnictwa działkowego. 

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 
Rodzinny Ogród Działkowy 

"KWISA" 
59-800 Lubań, ul. Fabryczna 



Stanowisko nasze kierujemy także do Premiera Rządu RP, Klubów Parlamentarnych 
PO, PSL, SLD, PiS, SP, RP oraz do wiadomości Prezesa PZD i Prezesa OZ PZD 
w Legnicy. 

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków -

Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczego -
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