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Warszawa 

SZANOWNY PANIE PRZEWODNICZĄCY ! 

Działkowcy ROD „Leśna Dolina" w Kwidzynie, użytkujący w 
ogrodzie 161 działek, zebrani w dniu 23 marca 2013 roku na Walnym 
Zebraniu Sprawozdawczym, z wielkim niepokojem obserwują i przyjmują 
działania Klubu Parlamentarnego podjęte po Wyroku TK, który podważył 
część artykułów naszej ustawy o ROD z 05 lipca 2005 roku, jako niezgodne z 
Konstytucją RP. 

Po odczytaniu Wyroku TK, Kluby Parlamentarne składają projekty 
ustaw o ogrodach działkowych, jawnie dążących do likwidacji ogrodów i 
pozbawienia nas zdobytych uprawnień. W związku z powyższym działkowcy 
dostrzegając zagrożenia, jakie w przygotowanych projektach ustaw przez 
Kluby Parlamentarne, a między innymi w PO, przystąpili do tworzenia 
własnego obywatelskiego projektu ustawy o ROD. 
Projekt ten stanowi kompleksową regulację ogrodnictwa działkowego oraz 

ogrodów w Polsce, uwzględnia on postulaty TK w kwestii zrzeszania się, 
pluralizmu w życiu ogrodów i chroni nasze prawa. 

W związku z tym zwracamy się do Pana Przewodniczącego oraz za 
Pana pośrednictwem do wszystkich posłów Klubu, wybranych również 
naszymi głosami, włączcie się aktywnie w poparcie obywatelskiego projektu 
ustawy o ogrodach działkowych, gdyż gwarantuje on dalszy byt ogrodów, 
prawa działkowców oraz gwarantuje rozwój ogrodnictwa działkowego w 
Polsce. Jeżeli drogie są Wam ogrody Polskie zróbcie to i poprzyjcie nasz 
obywatelski projekt ustawy o ROD. 
My działkowcy, jako elektorat będziemy Wam za to wdzięczni! 



Nie można pozwolić na tak okrutną zamianę - zamieniając oazy 
zieleni na góry betonu, czy hipermarkety. 

Z tych też powodów apelujemy do Was Panie i Panowie posłowie o podjęcie 
mądrych działań, efektem, których będzie ustanowienie prawnych rozwiązań 
zapewniających istnienie ogrodów oraz ogrodnictwa działkowego w Polsce i 
ochronę naszych praw. 
Mamy nadzieję, że nasz apel zostanie wysłuchany i zaważy na stanowisku 
posłów Klubu PO. 

Z wyrazami szacunku 

Działkowcy oraz Zarząd ROD „Leśna Dolina" w Kwidzynie. 

Za Zarząd ROD Prezes - Andrzej Jancz 

Przewodniczący Walnego Zebrania - Tadeusz Żebrowski 

Niniejszy list przesyłamy także do wiadomości: 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców - Pan Eugeniusz Kondracki. 
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku - Pan Czesław Smoczyński. 
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