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My, działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „im. Falubaz" Zielona Góra, 
uczestniczący w obradach Walnego Zebrania, które odbyło się w dniu 13.04.2013 r. 
zwracamy się z prośbą do Pana Premiera o poparcie przez klub parlamentarny Platformy 
Obywatelskiej, Obywatelskiego Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, 
autorstwa działkowców 

Projekt ten został poparty ponad 924.000 podpisów obywateli naszego kraju, dostarczonych 
do Kancelarii Sejmu w dniu 5 lutego 2013 r. 

Pragniemy zwrócić Pana uwagę na fakt, Ze obywatelski projekt ustawy jest naprawdę dobrym 
dokumentem prawnym i to pod każdym względem, zapewniającym wszystkim działkowcom 
ład i gwarancję porządku prawnego w ogrodach działkowych w całym kraju. 

Dokument ten, zanim został opublikowany, wcześniej został w szczegółach opracowany 
przez organ posiadający osobowość prawną tj. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu 
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. W projekcie tym ujęto rozwiązania dotyczące 
dalszego funkcjonowania ogrodów i postulaty Trybunału Konstytucyjnego a także zachowano 
wszystkie zapisy, które nie zostały zakwestionowane przez TK. W projekcie uwzględniono 
zapis dopuszczający swobodę zrzeszania się w organizacji działkowej oraz prawa 
działkowców do działek i własności majątku na nich, zwolnienia z podatków i czynszu 
dzierżawnego, zachowanie dotychczasowego charakteru i funkcji ogrodów oraz gwarancje w 
przypadku planowanych likwidacji działek. 
Jesteśmy przekonani, że projekt ten jest dla wszystkich sprawiedliwy, bowiem nie krzywdzi 
nikogo a jednocześnie gwarantuje nam, niemąjętnym działkowcom konkretne i godziwe oraz 
słusznie nabyte prawa. 
Dlatego jesteśmy za jego przyjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 
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- pani Ewa Kopacz - Marszałek Sejmu RP 

- kluby parlamentarne SLD, PiS, Solidarnej Polski 

Podpisy uczestników narady w załączeniu: 
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