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Szanowna Pani Marszałek! 

Działkowcy Ogrodu „Leśna Dolina" w Kwidzynie użytkujący 161 działek, 
zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 23.03.2013 roku, zwracają się 
do Pani Marszałek z prośbą o skuteczne podjęcie działań w obronie ogrodów i 
ogrodnictwa działkowego w Polsce, bowiem dzięki inicjatywom podejmowanym przez 
niektóre Kluby Parlamentarne Sejmu RP grozi nam unicestwienie. 

Dostrzegając te zagrożenia, działkowcy podjęli decyzję o opracowaniu 
obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zgodnie z 
decyzją Pani Marszałek opracowany projekt złożony został do Sejmu RP, w związku z 
nadaniem mu biegu legislacyjnego. 

Obywatelski projekt ustawy o ROD jest opracowany przy udziale również 
działkowców, cieszącym się aprobatą wielu działkowców i sympatyków, czego 
dowodem są zebrane przez nas podpisy w całej Polsce. Projekt ustawy uwzględnia 
ochronę naszych praw do działki, przewiduje zwolnienia podatków, nie nakazuje nam 
żadnych organizacyjnych rozwiązań i w tym zakresie oddaje decyzje nam działkowcom 
zgodnie z zasadami demokracji w Polsce. 

My działkowcy, którym na sercu leży dobro ogrodnictwa takich postanowień nie 
widzimy w proponowanych projektach ustaw przez Kluby Parlamentarne między 
innymi Solidarnej Polski czy Platformy Obywatelskiej , a wręcz zmierzających do 
pozbawienia nas ogrodów oraz praw, jakie uzyskaliśmy i próbę rozbicia naszej 
jedności. 

W związku z tym wierzymy i pokładamy dużą nadzieję, że podejmie Pani 
Marszałek skuteczne działania, aby posłowie podjęli skuteczne i szybkie działania w 
nakazanym terminie żeby uchwalić ustawę o ogrodach działkowych, dającą nam 
gwarancję, że nie utracimy żadnych z praw, oraz że ogrody działkowe dalej będą 
istniały w niezmienionej formie i służyły kolejnym pokoleniom działkowców w Polsce. 



> 

Z wyrazami szacunku i nadzieją, że Pani Marszalek Sejmu RP nie 
pozostanie obojętna na prośbę działkowców ROD „Leśna Dolina" w Kwidzynie. 

Za Zarząd R O D Prezes - Andrzej Janez 

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 . 


