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Pani 

Ewa Kopacz 

Marszałek Sejmu RP 

Warszawa 

Szanowna Pani Marszałek! 

My działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Piły będący w dniu 14 grudnia 

2012 roku na spotkaniu u Prezydenta Piły oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej wrażamy 

swoje poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Projekt ustawy, po konsultacjach wśród działkowców został przyjęty na X 

Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów PZD Uwzględnia on zastrzeżenia wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku W swojej treści w sposób kompleksowy reguluje 

stosunki społeczne w obszarze ogrodnictwa działkowego zgodnie z Konstytucją RP, obejmuje 

ochroną prawną działkowców, o co apelował Trybunał Konstytucyjny w swoim pisemnym 

uzasadnieniu oraz daje gwarancję istnienia i niezakłócony dalszy rozwój ogrodnictwa 

działkowego w Polsce Projekt ustawy spełnia oczekiwania działkowców, daje możliwość 

tworzenia innych stowarzyszeń, w sposób ewolucyjny bez radykalnych rozwiązań wprowadza 

wszelkie przekształcenia gwarantujące pluralizm w prowadzeniu ogrodów działkowych 

Nie zgadzamy się z propozycjami rozwiązań prawnych, które w swoich założeniach 

chcą likwidacji pozarządowej organizacji działkowców, ograniczenia samodzielności 

ogrodów, nacjonalizacji lub komunalizacji infrastruktury ogrodowej i innych praw nabytych. 

Podobnie jak inne organizacje chcemy być zorganizowani w naszym Zwijfzku, który będzie 

bronił naszych praw Prawo nie działa wstecz, a ochronę praw nabytych gwarantuje nam 

art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Szanowna Pani Marszałek, Szanowni Posłowie!!! 

W pełni popieramy rozwiązania przyjęte w obywatelskim projekcie ustawy o 

rodzinnych ogrodach działkowych. Zwracamy się z apelem do Pani Marszałek i Posłów 

RP o poparcie i uchwalenie przyjętego projektu. 



List kierujemy także do wiadomości: 

Prezydent RP 

Premier Rządu RP 

Marszałek Senatu RP 

Parlamentarzyści ziemi pilskiej 

Krajowa Rada PZD w Warszawie 

Okręgowy Zarząd PZD w Pile 

Poniżej podpisy uczestników spotkania: 
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