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Zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, działkowcy ROD im "PRZYMORZE" 
w Gdańsku, w którym wykorzystywanych jest 444 działek, zwracamy się do Pani Marszałek 
Sejmu RP o skuteczne podjęcie działań w obronie ogrodów i ogrodnictwa działkowego w 
Polsce, któremu jak wynika z inicjatyw podejmowanych przez niektóre Kluby Parlamentarne 
Sejmu RP grozi unicestwienie. 
Dostrzegając te zagrożenia, my działkowcy zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców 
podjęliśmy inicjatywę opracowania obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. 

Opracowany projekt ustawy, który zgodnie z decyzją Pani Marszałek złożony zostanie do 
Sejmu RP, celem nadania mu biegu legislacyjnego. 

Projekt ustawy o ROD opracowany między innymi i przy naszym udziale, jest przez dział-
kowców i ich sympatyków akceptowany, co potwierdzają załączone podpisy, bo uwzględnia 
ochronę naszych interesów, zapewnia ochronę naszych praw do działki, naniesień, nasadzeń, 
przewiduje zwolnienia podatków utrzymane przez Trybunał Konstytucyjny, nie narzuca nam 
żadnych rozwiązań organizacyjnych i oddaje decyzje w tym zakresie nam działkowcom zgodnie 
z zasadami demokracji obowiązującej w naszym kraju. 

Postanowień takowych, my działkowcy, którym leży na sercu dobro ogrodnictwa działko -
wego w Polsce nie widzimy w projektach ustawy proponowanych przez Kluby Parlamentarne, 
a między innymi; Platformy Obywatelskiej, Solidarnej Polski, a wręcz zmierzają one do pozbawienia 
nas ogrodów, praw jakie uzyskaliśmy i rozbicia naszej jedności. 

Stąd też zwracamy się do Pani Marszałek Sejmu RP, gdyż wierzymy i pokładamy dużą nadzieję, 
że po przedłożeniu przez komitet obywatelski projektu ustawy do Sejmu podejmie Pani Marszałek 
skuteczne działania, aby posłowie którzy wybrani zostali naszymi głosami, podjęli szybkie i skuteczne 
działania, oby w nakazanym terminie uchwalono ustawę o ogrodach działkowych, która da nam 
gwarancję, że nie utracimy żadnego z praw i zagwarantuje nam, że ogrody będą dalej istniały w 
niezmienionej formie rozwijały się i służyły kolejnym pokoleniom Polaków. 

Z wyrazami szacunku i nadzieją, że nie pozostawi Pani Marszałek Sejmu RP obojętna na naszą 
prośbę działkowy ROD im. "PRZYMORZE" w Gdańsku. 
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