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Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP 
Warszawa 

Szanowna Pani, 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. m. Drzymały w Pile w imieniu naszych rodzin 
działkowych posiadających działki w ogrodzie, informuje Panią Marszałek i pozostałych 
adresatów naszego stanowiska, że udzielamy po raz kolejny pełnego poparcia dla 
obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wspartego podpisami 
ponad 924 tysięcy działkowców i samorządu powiatu naszego miasta. 
Obywatelski projekt ustawy zawiera wszystkie nlezakwestionowane przez Trybunał 
Konstytucyjny rozwiązania prawne jednocześnie gwarantując zachowanie dorobku ruchu 
ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich oraz poszanowanie praw nabytych przez nas 
użytkujących działki. Projekt ten opracowany przez działkowców dla działkowców 
wprowadza dobrowolność w samoorganizacji osób chcących uprawiać działki i zarządzanie 
ogrodami przez stowarzyszenia ogrodowe. Zawarto w nim szereg nowych rozwiązań 
regulujących prawne podstawy funkcjonowania działek w naszych ogrodach wraz z realizacją 
postulatu wolności zrzeszania się w stowarzyszenie prowadzące ogród. Projekt gwarantuje 
także, że prawo użytkowania działki nie będzie związane z przynależnością do 
stowarzyszenia. Stwierdzamy, że na uwagą zasługuje również wprowadzenie nowych 
rozwiązań regulujących stan prawny nieruchomości zajmowanych przez ogrody i dzięki temu 
możliwym będzie powstrzymanie nieuzasadnionych społecznie likwidacji ogrodów. 
Jednak to, co w ostatnich tygodniach „wyprawiają" posłowie Platformy Obywatelskiej z 
Podkomisji Nadzwyczajnej wprowadzając do obywatelskiego projektu całkowicie 
nieprzemyślane poprawki Jest nie do przyjęcia. Po zapoznaniu się z nimi informujemy, że nie 
jest to już ten projekt ustawy pod, którym także składaliśmy swoje podpisy. Poprawki także 
zawierają treści niezgodne z Konstytucją RP! 
Apelujemy do Pani Marszałek 1 polskich parlamentarzystów, aby uchwalili oczekiwaną przez 
nas ustawę w terminie ustalonym przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 11 lipca 2012 
roku. 
Nasze stanowisko przesyłamy także do Premiera Rządu RP Donalda Tuska, Klubów 
Parlamentarnych PO, PSL, SlD, PiS, SP, Ruchu Palikota, parlamentarzystów Ziemi Pilskiej oraz 
do wiadomości Prezesa PZD. 

W Imieniu działkowców 


