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Chodzież, dnia 16 marca 2013 r. 

Szanowna Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP 
Warszawa 

Stanowisko 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

im. Zielony Zakątek w Chodzieży z dnia 16 marca 2013 roku 
w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz 

Polskiego Związku Działkowców 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Zielony Zakątek w Chodzieży, 
uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym, udzielają poparcia dla 
obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który 
został przekazany do Sejmu. Projekt ten uzyskał poparcie 924 tysięcy 
działkowców i sympatyków ogrodnictwa działkowego oraz wielu samorządów 
gmin i powiatów. 
Działkowcy ten projekt popierają bo on gwarantuje im : 
- zachowanie praw do działki, 
- zachowanie swojej własności na działce czyli własności altany, szklarni oraz 
własności do nasadzeń, 
- zachowanie zwolnienia z czynszu dzierżawnego, 
- zachowanie zwolnienia z podatków, 
- zabezpiecza prawa działkowców do odszkodowań i terenu zastępczego, 
- swobodę zrzeszania się oraz posiadania krajowego Stowarzyszenia, które 
będzie nas reprezentowało w naszych sprawach. 
Projekt ten uwzględnia wszystkie sugestie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 
dnia 11 lipca 2012 roku. 
Nie zgadzamy się na likwidację Polskiego Związku Działkowców, gdyż 1 milion 
250 tysięcy działkowców musi mieć swój Związek, który tak jak dotychczas 
bronić będzie naszych ogrodów i naszych praw. Nasz Związek jest członkiem 
Międzynarodowego Biura Ogrodów Rodzinnych i Działkowych w Luksemburgu . 
Ogrody Działkowe funkcjonują w większości krajów Europy. W każdym z tych 
państw funkcjonuje jeden Narodowy Związek, który reprezentuje działkowców 
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na arenie międzynarodowej oraz broni ich praw. Działkowcy Polscy również 
powinni taki związek posiadać. 
Prosimy więc Panią Marszałek o wsparcie naszego obywatelskiego projektu 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
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Prezes 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

HSnryk Koźlarek 

List nasz przesyłamy również do : Prezydenta RP, Marszałka Senatu RP, 
Przewodniczących Klubów Parlamentarnych, par lamentarzystów ziemi pilskiej 
oraz Krajowej Rady PZD. 


