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Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP 

Apel 

Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze, demokratycznie wybrany i przez 
to działający w imieniu prawie 30 tysięcy działkowców i ich rodzin uprawiających działki 
w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu zielonogórskiego, zwraca się z prośbą i apelem 
o przyjęcie i skierowanie pod obrady Sejmu ustawy o ogrodach działkowych przygotowanej 
przez działkowców. 

Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przyjęty przez 
X Zjazd PZD, został skonsultowany z działkowcami we wszystkich rejonach naszego 
okręgu. W publicznej prezentacji projektu, w której wzięło udział ponad 1600 osób 
reprezentujących wszystkie ogrody działkowe, propozycje przedstawione nie tylko zostały 
przyjęte pozytywnie, ale uznano je za rozwiązania oczekiwane przez działkowców. Zyskały 
akceptację działkowców, ponieważ w ich zapisach uwzględnione zostały sprawy 
najważniejsze dla teraźniejszości i przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych, w tym, 
między innymi, takie jak: 

• gwarancja dalszego istnienia ogrodów działkowych 
• posiadanie własnej, samorządnej, pozarządowej organizacji stowarzyszenie 

ogrodowe - Polski Związek Działkowców 
• swobodę zrzeszania się 
• poszanowanie praw nabytych działkowców i ich ochrona 
• gwarancje na wypadek likwidacji ROD. 
Z aprobatą przyjęto fakt, że w przedłożonym przez PZD projekcie, spełniającym 

wymagania określone orzeczeniem TK, zachowane zostały te zapisy, które są dla 
działkowców korzystne, a których TK nie zakwestionował. 

Za takim projektem w naszym Okręgu opowiedziało się dotychczas 17 000 osób, 
którzy złożyli swe podpisy na listach poparcia. 

Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze, przyłączając się do wszystkich głosów 
poparcia, chce jednocześnie zwrócić uwagę, iż działkowcy w żadnym razie nie oczekują 
zmian rewolucyjnych, przeciwnie - oczekują spokoju, szacunku dla ich pracy i poszanowania 
wkładu, jaki wnieśli w kształtowanie ekosystemów miejskich. Przede wszystkim jednak 
pragną, by parlament polski ustanowił takie prawo, które nie będzie krzywdziło działkowców 
jako obywateli. 

P s 
Okręgowego Zarz PZD w Zielonej Górze 

Marian ński 

Do wiadomości: 

- prezes Rady Ministrów 
- Marszałek Sejmu RP 
-wszystkie kluby parlamentarne Sejmu 


