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im. MALWA w Pile 
w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 

działkowych. 
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My niżej podpisani członkowie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 
Malwa w Pile, informujemy Panią Marszałek oraz adresatów naszego 
stanowiska, że udzielamy pełne poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Udzielamy tego poparcia po raz kolejny na przestrzeni ostatnich miesięcy tego 
roku, bo to co obserwujemy w ostatnich tygodniach w wykonaniu „jedynej 
słusznej partii" Platformy Obywatelskiej woła o przysłowiową pomstę do 
nieba! 
Przewodniczący partii Donald Tusk mówi działkowcom, co innego a posłowie 
PO wchodzący w skład Nadzwyczajnej Podkomisji robią coś wręcz 
odwrotnego. Czarę naszej goryczy dopełnia postępowanie przewodniczącej 
podkomisji Krystyny Sibińskiej, która na siłę forsuje zmiany w obywatelskim 
projekcie zdając sobie chyba sprawę, że są one niekorzystne dla działkowców. 
Ta jej nieukrywana niechęć do Polskiego Związku Działkowców, do 
pełnomocników Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej jest nie tylko w naszej 
ocenie niesmaczne. 
Wprowadzane przez posłów PO przy wsparciu jednego posła SP poprawki do 
obywatelskiego projektu ustawy jednoznacznie zmierzają do pozbawienia nas 
praw nabytych wraz z likwidacją naszej samodzielnej, samorządnej i 
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samofinansującej się społecznej organizacji, do której przynależność 
gwarantuje nam Konstytucja RP! 
Czy trzeba posłom ciągle przypominać, że obywatelski projekt ustawy, czy się 
to podoba czy nie, uwzględnia wszystkie zalecenia zawarte w wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku, zabezpieczając 
dotychczasowe prawa nabyte przez działkowców. 
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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. 
Pani Marszałek, 
Nikomu nie wolno niszczyć tego, co budowały kolejne pokolenia polskich 
działkowców! Dzisiaj obserwujemy podczas obrad podkomisji jak posłowie 
podkomisji z PO lekceważą naszych pełnomocników oraz Prezesa Związku. 
Nie rozpatrują naszych wniosków i uwag do przyjętego projektu ustawy 
argumentując, że nie mają zgody Komisji Sejmowych!!! Tak być nie może, że 
posłowie nie liczą się z głosem miliona działkowców i ich projektem 
obywatelskim. 
Działkowcy naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego oczekują na uchwalenie 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w terminie wyznaczonym przez 
Trybunał Konstytucyjny. 
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Polski Związek Działkowców 
Rodzinny Ogród Działkowy 
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- Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 
- Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz, 
- Premiera Rządu RP Donalda Tuska, 
- Klubów Parlamentarnych PO, PSL, SLD, PiS, RP i SP, 
- Posłów Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej, 
- parlamentarzystów Ziemi Pilskiej 
a do wiadomości: - Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego 


