
Stanowisko 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „GWDA" w Pile 
z dnia 6 kwietnia 2013 roku 

w sprawie poparcia ponadpartyjnego, obywatelskiego projektu 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

My działkowcy, członkowie Polskiego Związku Działkowców w Rodzinnym 
Ogrodzie Działkowym „GWDA" w Pile biorący udział w dniu 6 kwietnia 2013 
roku w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym naszego Ogrodu udzielamy pełne 
poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. 
Stwierdzamy, że jedynym gwarantem dalszego istnienia naszego Ogrodu jest 
tylko i wyłącznie obywatelski projekt ustawy wsparty podpisami ponad 924 
tysięcy Obywateli oraz nasz Polski Związek Działkowców, nasz ogólnopolski 
samorząd działkowców! 
Wszystkie projekty ustaw dotychczas skierowane do Sejmu przez posłów 
jednoznacznie zmierzają do pozbawienia nas praw nabytych wraz z likwidacją 
naszej samodzielnej, samorządnej i samofinansującej się społecznej 
organizacji, do której przynależność gwarantuje nam Konstytucja RP! 
Takich wad nie posiada obywatelski projekt ustawy, bowiem uwzględnia 
wszystkie zalecenia zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 
2012 roku, zabezpieczając dotychczasowe prawa nabyte przez działkowców. 
W projekcie ustawy podkreślono rolę i znaczenie każdego użytkownika w 
procesie funkcjonowania ogrodów. 
W jednoznaczny i ściśle określony sposób chroni nas działkowców przed 
likwidacją Naszych działek w Naszych ogrodach. Trzeba podkreślić, że nie 
pozbawia także właściciela gruntu prawa do likwidacji ogrodu w przypadku 
przeznaczenia tego terenu na cel publiczny. W obywatelskim projekcie 
ustawy zapisano także możliwość swobodnego wyboru działkowcom 
przynależności lub nie do stowarzyszenia bez konsekwencji utraty prawa 
użytkowania działki. Precyzyjnie określa również możliwość swobodnego 
stowarzyszania się w związki regionalne i krajową dla ogrodów. 
Zgłoszony do Sejmu obywatelski projekt ustawy nie przewiduje ponadto 
obciążania nas działkowców podatkowanymi podatkami ani opłatą za 
użytkowane grunty, co szczególnie jest ważne w czasie postępującego 
ekonomicznego kryzysu i widocznego ubożenia społeczeństwa. 
Nikomu nie wolno niszczyć tego, co budowały kolejne pokolenia polskich 
działkowców! 
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Działkowcy naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „GWDA" nadal będą 
wspierać wszystkie działania podejmowane przez Okręgowy Zarząd PZD w 
Pile i Krajową Radę PZD w Warszawie w obronie działkowców, w obronie 
naszych Ogrodów i naszego Związku! 

Pamiętajcie o ogrodach! 
Nasze stanowisko przesyłamy do: 
- Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 
- Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz, 
- Premiera Rządu RP Donalda Tuska, 
- Klubów Parlamentarnych PO, PSL, SLD, PiS, RP i SP 
- parlamentarzystów Ziemi Pilskiej 
a do wiadomości: 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego, 
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Pile Mariana Praczyka. 

Prezes ROD Przewodniczący 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego 
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