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Świdnica 22.03.2013 r 
Marszałek Sejmu RP Pani Ewa Kopacz 
Przewodniczący Klubu PO Pan Rafał Grupiński 

Stanowisko Walnego Zebrania ROD ŚFUP w Świdnicy 
w sprawie dalszego funkcjonowania PZD w Polsce 

My działkowcy z Rodzinnego ogrodu działkowego ŚFUP w Świdnicy zwracamy się do Pani 
Marszałek Sejmu jak i Przewodniczącego Klubu PO, oraz wszystkich posłów o uchwalenie 
obywatelskiego projektu Ustawy i dalszego funkcjonowania organizacji pozarządowej 
Ogrodów Działkowych o zasięgu krajowym, wojewódzkim, regionalnym. Za tym projektem 
podpisało się prawie milion Obywateli, działkowcy. Dlatego apelujemy, UCHWALCIE 
Ustawę o Ogrodach działkowych, dla miliona działkowców i ich rodzin. 
Projekt tej Ustawy został opracowany zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
11 lipca 2012 r i zachowuje prawo do działki, do posiadania ogólnopolskiej organizacji. 
Konstytucja RP zapewnia zrzeszanie się a Ustawy i prawo mają przecież służyć Obywatelom, 
o czym posłowie i Kluby parlamentarne nigdy nie mogą zapominać do czego zostali 
powołani. Działkowcy mają też wiedzę i nie godzą się na zmiany służące li tylko niektórym 
politykom. Ponad 30 lat funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców dowiodło 
niezbicie, że dzięki silnej pozycji działkowców ogrody działkowe: nie zostały w większości 
zlikwidowane, grunty rozprzedane, zielone płuca miast zdegradowane i zniszczone 
a działkowcy przeważnie emeryci, renciści i ich rodziny nie pozbawienie rehabilitacji, 
rekonwalescencji i odpoczynku, którego teraz nasze Wspaniałe Państwo nam nie zabezpiecza. 
Niech idea lekarzy niemieckich z przed 170 laty trwa, a w Polsce już od 1 10 lat funkcjonują 
Ogrody. Posłowie RP nie niszczcie idei lekarzy, dorobku i pracy społecznej tysięcy ludzi. 
Jeśli politycy, którzy przygotowują projekty nowej Ustawy o funkcjonowaniu ogrodów 
działkowych nie chcą „zrobić krzywdy działkowcom" o czym tak hucznie ogłosili po wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego, to nie ma innej alternatywy jak pozostawienie działkowcom ich 
ogólnopolskiej organizacji, uprawnień nabytych, aby nowa ustawa nie była aktem bezprawia, 
w Państwie prawa. 

Stanowisko nasze przekazujemy Pani marszałek Sejmu Ewie Kopacz i Klubom Poselskim. 

Do wiadomości: 
Klub Parlamentarny PO Stanowisko przyjęte jednogłośnie. Za ogół obecnych 
Klub Parlamentarny Pis podpisał Przewodniczący Walnego Zebrania ' 
Klub Parlamentarny PSL ROD ŚFUP w Świdnicy G a ł ą z k a Z d z i s ł a w 
Klub Parlamentarny Ruch Palikowa 
Klub Parlamentarny SLD / podpis / 
Krajowa Rada PZD 


