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Szanowna Pani Marszałek, 
Zarząd Rodzinnego Ogrodu działkowego „Magnolia" we Wrocławiu, Komisja Rewizyjna 
oraz Komisja Rozjemcza, uczestnicząc na zebraniu z działkowcami, po zapoznaniu się z 
propozycjami do projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych, przygotowanymi przez 
zespół posłów Platformy Obywatelskiej, zwracamy się do Pani z prośbą o zachowanie praw 
działkowców w tworzonej nowej ustawie o ogrodach działkowych. 
Założenia do nowej ustawy o ogrodach działkowych, proponowane przez Platformę 
Obywatelską przewidują odebranie istniejących praw działkowców oraz pogorszenie 
warunków funkcjonowania ogrodów. Oznacza to wygaszenie praw posiadanych do terenów 
ROD, takich jak : 
- prawa użytkowania działki, 
- zwolnienie z podatków i czynszów dzierżawnych, 
- prawa do ochrony ogrodu przed likwidacją na cele komercyjne, 
- prawa własności majątku na działce, 
Likwidację samorządnych organizacji dzi$ł&ewców. 
Wnosząc do Pani Marszałek prośbę o pomoc w zachowaniu dotychczasowych praw nabytych 
wierzymy, że nie dopuści Pani Marszałek, aby milionowej rzeszy polskich działkowców w 
naszym kraju stała się krzywda. 
Przeciwstawiając się projektowi Platformy Obywatelskiej, powstał obywatelski projekt 
ustawy o ogrodach działkowych. Projekt ten w pełni jest popierany przez całe rzesze 
działkowców. Świadczy o tym ilość zebranych podpisów pod tym projektem, jak również 
ilość wystąpień do posłów i klubów parlamentarnych, oraz wiele listów kierowanych na Pani 
ręce. 
Projekt nasz na pierwszym miejscu stawia użytkownika działki tj. działkowca. Proponowana 
ustawa przewiduje kompleksową regulację funkcjonowania ogrodnictwa działkowego, jak 
również realizuje wszystkie wytyczne zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 
Ogrody mają być prowadzone przez stowarzyszenia. Wszelkie rozwiązania organizacyjne 
będą zależeć od samych działkowców. 
Projekt utrzymuje ochronę interesów działkowców a w przypadku likwidacji ogrodu, 
działkowcowi nadal ma przysługiwać prawo do odszkodowania za naniesienia i nasadzenia, a 
także prawo do działki zamiennej. Obywatelski projekt ustawy jest gwarantem praw 
działkowców i istnienia w dalszym ciągu ogrodów. 



Szanowna Pani Marszałek zwracamy się do Pani o wsparcie obywatelskiego projektu ustawy 
o ogrodach działkowych. Ogrody działkowe to pielęgnowane kawałki ziemi, pozwalają 
odzyskać siły, motywacje do dalszej pracy. 
SĄ nie tylko miejscem wypoczynku, ale także miejscem spotkań, w szczególności ludzi 
starszych. 
Szanowna Pani Marszałek, społeczność naszego ogrodu oczekuje , że weźmie Pani pod 
uwagę nasze prośby i wszystkich działkowców popierających nasz obywatelski projekt 
ustawy. 
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