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Szanowna Pani Marszałek. 

My działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczne wzgórze" z Wałbrzycha 
zadowoleniem i satysfakcją przyjęliśmy fakt, że opracowany został po konsultacjach z nami 
projekt nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - projekt obywatelski, który został 
skierowany do Sejmu. Jednoznacznie stwierdzamy, że projekt ten spełnia nasze i wszystkich 
działkowców oczekiwania , a jednocześnie czyni zadość postanowieniom orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego. Projekt powyższy w sposób kompleksowy reguluje tematykę ogrodnictwa 
działkowego, regulując zasady funkcjonowania, zakładania i likwidacji ogrodów, w tym również 
uwzględnia zasady dobrowolnego zrzeszania się działkowców i ogrodów w oparciu o „ Prawo 
0 stowarzyszeniach", a zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania, nie powodują dla 
budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego negatywnych skutków finansowych. 

Zwracamy się do Pani Marszałek i wszystkich parlamentarzystów z prośbą i apelem o przyjęcie 
obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz niezwłoczne 
skierowanie go na ścieżkę legislacyjną. 

Jednocześnie zwracamy się do Pani Marszałek i wszystkich Posłanek i Posłów, którym na sercu 
leży dobro ludzi związanych z ziemią, działkami - o odrzucenie projektu Pana Posła Andrzeja 
Dery - reprezentującego Klub Solidarnej Polski , jako szkodliwego dla miliona rodzin 
działkowych, który godzi w konstytucyjne zasady równości obywateli i wolności zrzeszania się. 
Jego uregulowania pozbawią nas działkowców - wszystkich praw nabytych, likwidują Polski 
Związek Działkowców, dzielą działkowców na lepszych i gorszych, bogatszych i uboższych, nie 
mówiąc już o wprowadzeniu całkowitej swobody w likwidowaniu ogrodów - naszych działek. 

Pani Marszałek . 
Przyjęcie propozycji przedstawionych w projekcie „Solidarnej Polski" to brak stabilizacji 
ogrodów, niepewność jutra, a w konsekwencji unicestwienie ruchu ogrodnictwa działkowego 
w Polsce. 

Działkowcy z ROD „Słoneczne wzgórze" 

I-I Irena Kuczyńska 
I-I Mieczysław Spurek 

Do wiadomości: 
1 x Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej 
1 x Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 
1 x Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości 
1 x Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
1 x Klub Poselski Ruchu Palikota 
1 x Krajowa Rada PZD 
1 x Okręgowy Zarząd Sudecki PZD 


