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My Działkowcy zebrani w dniu 7 września 2013 roku na 
corocznym święcie Dnia Działkowca zwracamy się do Pani 
marszałek z wnioskiem o poparcie obywatelskiego projektu 
ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 

Powyższy projekt jest owocem kompromisu i chęci 
środowiska działkowców, jako gwarantujący samorządność 
niezależność organizacji pozarządowej oraz pozwalający na 
spokojne i zgodne z prawem funkcjonowanie rodzinnych 
ogrodów działkowych 
Projekt powyższy zapewnia działkowcom gwarancje prawne 
do użytkowania swoich z wielkim trudem zagospodarowanych 
działek. Trzeba zaznaczyć, że w swoje ogrody włożyliśmy 
wiele serca, ciężkiej pracy, swoich pieniędzy. Dla milionów 
działkowców, niezamożnych ten mały ogródek jest enklawą 
zieleni, marzeniem o swoim małym azylu. 

Nasz ogród na stałe wpisał się w krajobraz miasta, 
stał się miejscem zadbanym, gdzie chętnie przychodzi 
młodzież na spotkania integracyjne, dzieci z przeszkoli miasta 
na swoją działkę i plac zabaw. Pełni on ważną funkcję 
społeczną, rekreacyjną, integracyjną. Stał się miejscem 
spotkań i współdziałania z wieloma organizacjami 
społecznymi jak choćby PCK, stowarzyszenia krwiodawców, 
emerytów, instytucje miasta jak instytucje kulturalne. Chcemy 
i mamy takie marzenie, aby ten zielony zakątek przetrwał w 
tym stanie dla przyszłych pokoleń. Aby ta wielka praca nie 
została skomercjalizowana przez żądnych nowych terenów 
biznesmenów. 

Jesteśmy pełnoprawną, samorządną, 
samofinansującą się organizacją i domagamy się aby nasz głos 
zostawcie nas w spokoju, uszanujcie nasze prawa został w 
tym szanownym miejscu usłyszany i właściwie zrozumiany. 
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Otrzymują: 
1. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz 
2. Poseł na Sejm RP Ewa Drozd 
3. Krajowa Rada PZD Warszawa 
4. Okręgowy Zarząd PZD w Legnicy 
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