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Marszałek Sejmu RP 
Pani Ewa Kopacz 

Kluby Parlamentarne 
- wszystkie -

Apel 

działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jedność" w Wałbrzychu 
o uchwalenie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych . 

My działkowcy domagamy się aby posłowie na Sejm RP uchwalili obywatelski 
projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, jako dobre prawo, które nie 
krzywdzi działkowców, ponieważ zachowuje nasze prawa nabyte związane 
z korzystaniem z działek. 
Domagamy się, aby posłowie zechcieli pozostawić nam naszą tożsamość 
organizacyjną pod nazwą Polski Związek Działkowców. 
Ten Związek stanowimy my - działkowcy, prawie milion rodzin w Polsce, a nie jego 
działacze, jak to publicznie głoszą posłowie Platformy Obywatelskiej, autorzy 
projektu ustawy o ogrodach działkowych. Polski Związek Działkowców powstał z 
naszej woli 32 lata temu i nie upoważniamy posłów PO do likwidacji i zniszczenia 
naszej organizacji. Zniszczenie naszej organizacji i nacjonalizacja jej majątku jest 
równoznaczna ze zniszczeniem nas jako społeczeństwa obywatelskiego. Czy tak się 
godzi czynić władzy ustawodawczej w demokratycznym państwie prawa? 

Aby tak się nie stało, my działkowcy w swoim obywatelskim projekcie ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych uwzględniliśmy wszystkie postanowienia 
Trybunału Konstytucyjnego zawarte w wyroku z dnia 11 lipca 2012r. 
W naszym projekcie stwarzamy możliwość prowadzenia rodzinnych ogrodów 
działkowych przez inne podmioty, a więc uwzględniliśmy rozwiązania wskazane 
przez Trybunał Konstytucyjny. Jesteśmy przekonani o tym, że to my działkowcy 
powinniśmy decydować o tym kto będzie zarządzał naszymi ogrodami, ponieważ 
ogrody działkowe zostały urządzone przez nas, a nie przez państwo. 
Zostawcie posłowie PO kwestię zarządzania ogrodami nam działkowcom, jeśli nie 
chcecie nam naprawdę zrobić krzywdy. 

Nie zgadzamy się na pozostałe rozwiązania proponowane w projekcie ustawy 
o ogrodach działkowych autorstwa posłów PO. Są one wymierzone przeciwko nam, 
ponieważ zawierają restrykcyjne dla nas rozwiązania w zakresie opłat i podatków. 

My działkowcy nie jesteśmy naiwnymi i nie wierzymy politykom - posłom 
Platformy Obywatelskiej . Nie wierzymy w ich obiektywizm przy procedowaniu nad 
projektami ustaw o ogrodach działkowych skierowanych do Komisji Sejmowych. 
Członkami w tych komisjach są posłowie PO, którzy opracowali projekt ustawy 
o ogrodach działkowych. Wiadomym jest, że posłowie ci będą w w poszczególnych 



komisjach bronili swojego projektu i atakowali pozostałe, szczególnie nasz 
obywatelski projekt. 
Dlatego zwracamy się do Pani Marszałek Sejmu RP o wyłączenie grupy posłów 
Platformy Obywatelskiej - autorów projektu ustawy o ogrodach działkowych, 
z udziału w pracach czterech Komisji Sejmowych, które będą procedować nad 
projektem ustawy o ogrodach działkowych tej grupy. Niech władza w 
demokratycznym państwie prawa da szansę na obiektywną ocenę przyszłego prawa 
dla nas działkowców. 

Domagamy się zatem, aby Sejm RP nie sprzeciwiał się woli blisko miliona 
obywateli RP, którzy poparli nasz projekt ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych . Wierzymy, że Sejm odrzuci polityczną walkę posłów PO o likwidację 
naszej organizacji, aby udostępnić grunty naszych ogrodów deweloperom. 

Wzywamy wszystkich posłów aby nie lekceważyli woli milionowej 
społeczności działkowców i uszanowali gwarancje obywatelskie zapisane w art. 12 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podpisy działkowców: 

na oryginale 32 podpisy 


