
Polski Związek Działkowcow 
Rodzinny Ogród Działkowy im. Libelta 
w Gołańczy 

Gołańcz, dnia 8.04.2013 r. 

Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP 
Warszawa 

STANOWISKO 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

im. Libelta w Gołańczy 
z dnia 8 kwietnia 2013 roku 

w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych 

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Libelta w Gołańczy udzielają 
swojego poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Ten projekt jak żaden inny dotychczas zgłoszony do Sejmu zapewnia nam i ogrodom prawne 
bezpieczeństwo, zachowuje prawa nabyte oraz wykonuje wszystkie zalecenia zawarte w 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku. To w tym projekcie społeczność 
działkowa nie tylko naszego ogrodu widzi zachowanie roli ogrodnictwa działkowego w Polsce 
oraz perspektywy dalszego rozwoju. Pragniemy zwrócić uwagę, że idea ogrodów 
działkowych nie jest pomysłem rodem z poprzedniego systemu, lecz zrodziła się ona w 
Europie zachodniej w XIX wieku. Od samego początku ich istnienia były traktowane, jako 
forma pomocy socjalnej organów państwowych dla najuboższych warstw społeczeństwa i 
jest ta idea nadal aktualna w naszym kraju zwłaszcza w dobie kryzysu. 
Poważna władza publiczna winna wiedzieć, że jej obowiązkiem jest zachowanie praw i funkcji 
ogrodów działkowych, stworzenia stabilnych rozwiązań prawnych umożliwiających im 
prawidłowe funkcjonowanie. Działkowcy biorący udział w dzisiejszym Walnym Zebraniu 
Sprawozdawczym ROD stwierdzają, że nasze oczekiwania w przedmiocie uchwalenia nowej 
ustawy jest w stanie zapewnić przedłożony Pani Marszałek ponadpartyjny, obywatelski 
projekt, który dodatkowo me pociąga za sobą uszczuplenia dochodów publicznych lub 
konieczności ich wydatkowania. 
Pragniemy zauważyć, że w odróżnieniu do innych przedłożonych Pani Marszałek projektów 
ten został napisany przez działkowców dla działkowców, a poparcia udzieliło mu ponad 924 
tysiące Obywateli naszej Ojczyzny. 
Nasze stanowisko przesyłamy także do Premiera Rządu RP Donalda Tuska, Klubów 
Parlamentarnych PO, PSI, SLD, PiS, SP i Ruchu Paiikota, parlamentarzystów Ziemi Pilskiej 
oraz do wiadomości Prezesa PZD i Prezesa OZ PZD w Pile. 

Przewodniczący Waisyégc Zebrania prezes ROD 
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