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Gdańsk, dnia 17.03.2013r. 

Przewodniczący 
Klubu parlamentarnego PO 
Sz. P. 
Warszawa 

i Parlamentarnego PO , • 

Działkowcy ROD im. "PRZYMORZE" w Gdańsku, w którym użytkowanych jest444 działek, 
zebrani w dniu 17.03.2013r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym z niepokojem obserwują i 
przyjmują działania Klubu Parlamentarnego podjęte po Wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który 
zakwestionował naszą ustawę z dnia 05.07.2005r. o ROD, jako niezgodną w wielu artykułach z 
Konstytucją RP. 

Wykonując Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Kluby Parlamentarne przedkładają projekty 
ustaw o ogrodach działkowych, które w jawny sposób dąży do likwidacji ogrodów i pozbawienia 
nas działkowiczów wielkich zdobytych dotychczas uprawnień. 

Stąd też działkowcy, zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców dostrzegając zagrożenia 
jakie w projektach ustaw przygotowanych przez poszczególne Kluby Parlamentarne, w tym PO 
przystąpili do opracowania własnego, obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych. 
Stanowi on kompleksową regulację funkcjonowania ogrodów i ogrodnictwa działkowego w Polsce, 
Uwzględnia on postulaty Trybunału Konstytucyjnego w kwestii zrzeszenia się, pluralizmu w prowa-
dzeniu ogrodów i chroni prawa działkowców. 
Zwracamy się zatem do Pana Przewodniczącego, a za Pana pośrednictwem do wszystkich posłów 
Klubu, wybranych między innymi naszymi głosami, jeżeli drogie Wam są ogrody działkowe i losy 
Polskich działkowców, włączcie się aktywnie w poparcie obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach 
działkowych, gdyż tylko on gwarantuje dalszy byt ogrodów, prawa działkowiczów do naniesień i 
nasadzeń, gwarantuje rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce. 
Będziemy Wam za to wdzięczni i możecie liczyć na nasze poparcie. 

Nie pozwólcie aby ogrody działkowe stały się łatwą zdobyczą deweloperów, którzy na ich 
Miejscu zbudują betonowe pustynie. 
Z tych też względów apelujemy do Was - posłów o podjęcie takich działań, których efektem 
będzie ustanowienie rozwiązań prawnych, które zapewnią oczekiwaną ochronę praw i istnienia 
ogrodów i ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Z wyrazami szacunku i nadzieją, że nasz apel zostanie wysłuchany i wpłynie na stanowisko 
posłów Klubu PO, działkowcy ROD im, "PRZYMORZE" w Gdańsku. 

Prezfes Z^jządu ROD 
/ PrezesiZfenta/Ai HOu Hriymu,̂  

Wykoharto w 3 egzemplarzach; 
Egz. Nr. 1 - adresat 
Egz. Nr. 2 - Krajowa Rada PZD Warszawa 
Egz. Nr. 3 - Okręgowy Zarząd PZD Gdańsk 
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