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Przesyłamy kopie pism skierowanych do Władz Państwowych oraz 
Parlamentarzystów wg. załącznika . 

Rodzinne Ogrody Działkowe są ważnym elementem funkcjonowania naszego 
społeczeństwa i polskich rodzin. Dzięki ogrodom nasze rodziny mają dostęp do 
zdrowego i aktywnego wypoczynku ,są doskonałą formą zagospodarowania 
wolnego czasu. Praca na działkach służy zdrowiu , daje radość z uzyskanych 
plonów, zdrowych naturalnych warzyw i owoców oraz pięknych kwiatów. Ogrody 
działkowe zapewniają każdemu miastu w Polsce dodatkowe tereny zielone, 
utrzymywane i modernizowane na koszt działkowców , bez dodatkowych nakładów 
budżetowych ze strony państwa i samorządów. 

Działkowcy natomiast mają swoje miejsce gdzie mogą realizować swoje pasje 
ogrodnicze , kulturalne , wypoczynkowe i towarzyskie. 

Przyszłość naszych ogrodów i ich rozwój zależy obecnie od tego w jakim 
brzmieniu zostanie przyjęta ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. 

My działkowcy ROD „Przylesie" w Kulowie opowiadamy się za obywatelskim 
projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Projekt ten na pierwszym 
miejscu stawia nas działkowców, chroni nasze prawo do działki, własność altan i 
nasadzeń oraz zachowuje zwolnienia podatkowe. Prawa te zgodnie z zapisem będą 
podlegały pełnej ochronie sądowej. Projekt, zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wprowadza również pełną swobodę zrzeszania, 
dając możliwość prowadzenia ogrodów przez stowarzyszenia. Utrzymuje również 
ochronę interesów działkowców na wypadek likwidacji ogrodu, dając prawo do 
odszkodowania za altany i nasadzenia oraz prawo do działki zastępczej. 

Dlatego mamy nadzieję, że Szanowni Parlamentarzyści po zapoznaniu się 
z zapisami naszego projektu ustawy , jego wnikliwej analizie udzielicie swojego 
poparcia dla tej inicjatywy lub też przyczyni się do uwzględnienia naszych propozycji i 
potrzeb oraz praw w projekcie ustawy, który zostanie przedstawiony w Sejmie. 
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Do wiadomości: 

Pan Bronisław Komorowski - Prezydent R.P 
Pan Donald Tusk - Premier Rządu R.P 
Pani Ewa Kopacz - Marszałek Sejmu R.P 
Pani Ewa Drozd - Poseł PO 
Pan Wojciech Zubowski - Poseł PIS 
Pan Ryszard Zbrzyzny - Poseł SLD 
Klub Parlamentarny PO 
Klub Parlamentarny PiS 
Klub Poselski SLD 
Klub Parlamentarny PSL 
Klub Poselski Ruch Palikota 
Klub Parlamentarny SP 
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