
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 

^^^frS'' Wrocław, dnia 26 stycznia 2013r. 
Wrocław, ul. Stalowa B/N ' J 

skr poczt. 3805 
NIP: 894-26-33-962 

Według listy 

w sprawie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. 

W przekonaniu, że znajdziemy u Pani/Pana 
zrozumienie dla bardzo ważnego dla nas i dla 
lokalnych społeczności problemu dalszego istnienia 
ogrodów działkowych w formie zorganizowanej, 
pozwalamy sobie przesłać odpis podjętej w dniu 
dzisiejszym uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Informacyjnego naszego Ogrodu. 

W wymienionej uchwale wyrażamy poparcie dla 
Obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych i prosimy o poparcie tej inicjatywy w 
toku prac legislacyjnych. 

Dziękujemy. 

Z poważaniem 

1 załgcznik 
Prews 
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U C H W A Ł A 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Informacyjnego 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Gajowice" we Wrocławiu 
podjęta w dniu 26 stycznia 2013 roku 

w sprawie: poparcia "Obywatelskiego projektu ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych". 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Gajowice" 
we Wrocławiu zgodnie i całkowicie popierają 
Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych, wniesiony do Laski Marszałkowskiej w 
dniu 12 października 2012r. 

Projekt ten spełnia oczekiwania nie tylko 
działkowców ich rodzin, ale zapewnia okolicznej 
społeczności bezpieczny wypoczynek wśród zieleni, 
z miejscem zabaw dla dzieci. 

Nie sposób wyliczyć wszystkich korzyści 
społecznych, jakie daje zachowanie zielonych płuc dla 
miast i osiedli oraz wielu innych walorów, wszystkim 
dobrze znanych. Rzeczową i racjonalną ochronę 
działkom, zgodną z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 
zapewnia „Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych". Projekt ten gwarantuje 
prawidłowe funkcjonowanie ogrodów, swobodę zrzeszania 
i bardzo potrzebną reprezentację o zasięgu 
ogólnokrajowym,jako organu koordynującego. 

Popieramy rzeczową argumentację Polskiego Związku 
Działkowców o celowości poszechnego społecznego 



poparcia dla Obywatelskiego projektu ustawy. Liczne i 
celne argumenty, pod którymi i my podpisujemy się, 
trafiają do przekonania nie tylko rodzin działkowców, 
ale znajdują zrozumienie i poparcie wielu posłów i 
senatorów. 

Tak więc całkowite poparcie dla „Obywatelskiego 
projektu ustawy jest oczywiste i zrozumiałe. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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