
Gdańsk , dnia 4 kwietnia 2013 roku . 

Szanowna Pani Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP 

ul. Wiejska 4/6/8 
00 902 Warszawa 

Zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym działkowcy liczącego 183 działki ROD 
im. Arenda Dickmana w Gdańsku - Oliwie zwracają 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 to zagrożenie , my działkowcy zrzeszeni w Polskim Związku Działkowców 
podjęliśmy inicjatywę opracowania obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. 

Projekt ustawy o ROD opracowany między innymi i przy naszym udziale , jest przez 
działkowców powszechnie akceptowany ,co potwierdzają zebrane podpisy , bo uwzględnia 
ochronę naszych interesów , zapewnia ochronę naszych praw do działki, 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 takich my działkowcy . którym leży na sercu dobro ogrodnictwa działkowego 
w Polsce nie widzimy w projektach ustaw proponowanych przez Kluby Parlamentarne między 
innymi Platformy Obywatelskiej czy Solidarnej Polski, a wręcz zmierzają one do pozbawienia nas 
ogrodów , praw jakie uzyskaliśmy i rozbicia naszej jedności . 

Dlatego zwracamy się do Pani Marszałek Sejmu RP , gdyż wierzymy i pokładamy dużą 
nadzieję , że po przeanalizowaniu złożonego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 
obywatelskiego projektu ustawy o ROD podejmie Pani Marszałek skuteczne działania , żeby 
posłowie którzy zostali wybrani naszymi głosami podjęli szybkie i skuteczne działanie , żeby w 
nakazowym terminie uchwalono ustawę o ogrodach działkowych , która da nam gwarancję , że nie 
utracimy żadnych praw , zagwarantuje nam , że ogrody będą dalej istniały w niezmienionej 
formie , rozwijały się i służyły kolejnym pokoleniom. 

Z wyrazami szacunku i nadzieją , że nie pozostanie Pani Marszałek Sejmu RP 
obojętna na prośbę działkowców ROD im. Arenda Dickmana w Gdańsku - Oliwie. 
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