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Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP 
ul. Wiejska 4/6/8 

Dotyczy : OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY 
o rodzinnych ogrodach działkowych 

Szanowna Pani Marszałek 
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wł. Sikorskiego w Tczewie 

zwracamy się do Pani Marszałek Sejmu o poparcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej 
ogrodów działkowych i nadanie właściwego trybu prac legislacyjnych - umożliwiających 
przyjęcie w/w ustawy w terminie pozwalającym na jej wdrożenie do końca 2013 roku. 
Obywatelski Projekt Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych Złożony do sejmu przez 
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1, broni 
naszych praw i zapewnia stabilne funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego. To właśnie w 
ogrodach działkowych ponad wszelkimi podziałami powstają inicjatywy integracji 
społeczności lokalnych, rodziny wspólnie spędzają wolny czas na działkach rodziców i 
dziadków korzystając w ten sposób z czystego powietrza, które jest „płucami" miast, a młode 
pokolenie uczy się szacunku dla przyrody i efektów pracy innych. Ogrody działkowe są 
naszą ostoją spokoju, jak również szeroko pojętą integracją społeczności lokalnej. Ruch 
ogrodnictwa działkowego ciągle się rozwija ku zadowoleniu całego społeczeństwa. Swoją 
działalnością nie wyrządzamy nikomu krzywdy. Nasi działkowcy liczą, że w czasie prac nad 
nową ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, Posłowie uwzględnią Obywatelski 
Projekt o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, gwarantujący spokojną pracę i wypoczynek 
na działkach - dla dobra nas wszystkich i przyszłych pokoleń. 

Zarząd, jak i my wszyscy działkowcy chcemy, by w naszych ogrodach prawo było oparte 
na zasadach konstytucyjnych, uwzględniające stanowisko obywateli Rzeczypospolitej Polski. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Lucyna Urmanin 
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Przewodniczący Komisji Rozjemczej 
Stefan Gross 
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Otrzymują: 
Marszałek Sejmu RP - Ewa Kopacz 
OZ PZD w Gdańsku - Czesław Smoczyński 
Prezes Krajowej Rady PZD - Eugeniusz Kondracki 
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