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Szanowny Panie Premierze RP 

przekazujemy stanowisko członków Rodzinnego Ogrodu G D U D K A we Wrocławiu. 
Nasi działkowcy są zaniepokojeni tak haniebnym podejściem obecnie rządzącej partii 
i zaproponowanie scenariusza mającego na celu likwidację i unicestwienie działek tak licznej 
rzeszy rodzin polskich . 

Właśnie taki projekt przygotował zespół posłów z PO pod kierunkiem posła Pana 
Stanisława Huskowskiego. 
Zapisy w tym projekcie zmierzają do całkowitej likwidacji ogrodów . 
Działkowcy , wyborcy i obywatele w jednym nie możemy zrozumieć , że przedstawiciele 
najwyższych organów Państwa chcą ustawy o ogrodach działkowych . która w żaden sposób 
nie chroni interesów tak wielkiej rzeszy obywatel i , zabezpiecza natomiast interesy 
lobbystów , biznesmenów i polityków . 

Wyrok TK a dnia 11.07.2012 przesądzi ł , że potrzebujemy nowej ustawy. 
My działkowcy jesteśmy zgodni , że potrzebujemy nowej ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych , ale ustawy mądrej , zgodnej z Konstytucją Rzeczpospolitej , która zabezpieczy 
prawa działkowców. 
Obywatelski projekt ustawy o ogrodach działkowych jest przemyślany , przedyskutowany 
w pełni odpowiada na oczekiwania działkowców - dlatego jest przez nas popierany. 
Ten projekt rozumie działkową rzeczywistość , zawiera zapisy prawne , które gwarantują 
istnienie ogrodów w przyszłości a dla działkowców prawa nabyte. Przyjęcie obywatelskiego 
projektu ustawy pozwoli ogrodom na dalsze sprawne funkcjonowanie i uchroni w przypadku 
likwidacji ogrodu własność działkowca . 



Apelujemy do Pana - Panie Premierze i Posłów na Sejm RP o zapoznanie się z 
obywatelskim projektem ustawy o ROD , problemami działkowców oraz poparcie i przyjęcie 
projektu obywatelskiego . 
Prosimy , aby obywatelski projekt ustawy został doceniony i przyjęty życzliwie przez 
najwyższe organy Naszej Rzeczpospolitej , ponieważ jest bardzo dobrą propozycją godzącą 
wszystkie zainteresowane podmioty . 
Ten projekt ustawy jest doskonale skonstruowany i jest jedynym gwarantem na przedłużenie 
tradycji działkowych o kolejne 100 la t . 

Panie Premierze prosimy o szanse dla ogrodów działkowych , na podtrzymanie 
wielopokoleniowych tradycji działkowych i poparcie obywatelskiego projektu ustawy o 
ogrodach działkowych . 
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