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Szanowna Pani Marszałek! 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.„ X-leeia" we Wrocławiu zebrani na 
Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 20.04.2013r popierają obywatelski projekt 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zarejestrowany w Sejmie RP przez Komitet 
Inicjatywy Ustawodawczej. 

Obywatelski projekt ustawy, zawiera regulacje prawne pozwalające na dalsze funkcjonowanie 
ogrodów działkowych. Projekt zakłada funkcjonowanie nieograniczonej ilości stowarzyszeń 
zrzeszających działkowców dające im możliwość rezygnacji z przynależności do 
jakiegokolwiek stowarzyszenia bez konieczności zrzekania się z tytułu prawnego do działki. 

W obecnych trudnych czasach ekonomicznych, ogrody dla wielu osób ( szczególnie 
wielodzietnych, emerytów, rencistów i bezrobotnych), ratują domowe budżety uprawiając na 
własne potrzeby warzywa i owoce. To działki zapewniają miejsce spędzania wolnego czasu 
będąc z konieczności alternatywą dla wyjazdów urlopowych. 

W ocenie działkowców, funkcja działek nie zmienia się, a w okresie narastającego kryzysu 
gospodarczego, utrzymanie ogrodów działkowych na zasadach określonych w ponad 
partyjnym projekcie obywatelskim ustawy pozwoli wielu rodzinom działkowym na 
przetrwanie tych trudnych czasów. Należy także podkreślić, że ogrody działkowe 
zlokalizowane na terenie naszego miasta są terenami zieleni urządzonej, na które samorząd 
lokalny nie musi wydawać środków publicznych. Ogrody te pełnią ważną funkcje zielonych 
płuc dla miejskich terenów zurbanizowanych, pochłaniając zanieczyszczenia powietrza. 

Uwzględniając ponad czasową funkcję rodzinnych ogrodów działkowych, działkowcy ogrodu 
ROD„X-lecia", uważają, że nie wolno dopuścić do likwidacji tych ogrodów. 

Aby ogrody istniały i nadal się rozwijały na kształt ogrodów w Unii Europejskiej, 
koniecznym staje się wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających ich 
dalsze istnienie, a takie regulacje prawne zawiera właśnie obywatelski projekt ustawy. 

Dowodem wielkiej troski istnienia ogrodów we Wrocławiu jest masowe składanie swych 
podpisów pod tym projektem przez mieszkańców- sympatyków działkowców. 

Działkowcy ROD„X-lecia", z uwagą zapoznali się z obywatelskim projektem ustawy 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Projekt przygotowany przez Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej pozwala zachować dorobek polskiego ogrodnictwa działkowego oraz 
poszanowanie praw nabytych przez miliony działkowców, pozwala sprostać wolność 
zrzeszania i zachowania praw właścicieli gruntów. 

Jednomyślnie uznano, że obywatelski projekt powinien być przedmiotem rozważań 
wszystkich klubów parlamentarnych, a głosowanie nad jego przyjęciem powinno odbyć się 



ponad podziałami, gdyż zawiera on dobre rozwiązania dla społeczności lokalnych w całej 
Polsce, a także pozwala utrzymywać ogrody według wymogów ochrony środowiska 
i wprowadza zapisy dla rozwoju ogrodnictwa w przyszłości. To my działkowcy wraz 
z rodzinami utrzymujemy ogrody własnym zaangażowaniem i skromnymi środkami 
finansowymi. 

Do widomości: 

1. Prezydent RP - Pan Bronisław Komorowski 
2. Premier RP - Pan Donald Tusk 
3. Kluby parlamentarne (PO, SLD, PiS, Ruch Palikota, SP, PSL) 
4. Krajowa Rada PZD w Warszawie 
5. Okręgowy Zarząd we Wrocławiu 

W imieniu działkowców z ROD „X-lecia" we Wrocławiu 
/-/Czesława Matula 
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