
Dąbrowica dnia 05.11.2012r. 
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 

Rodzinny Ogród Działkowy 
.. DqbróuJkca" 

w Dąbrowicy k/Lublina 
21-008 p-ta Tomaszowice 

MARSZAŁEK SEJMU RP 
PANI EWA KOPACZ 

Zarząd R.O.D " Dąbrówka " w Dąbrowicy k/ Lublina zapoznał się z pismem 
Pani Marszałek z dnia 24 października 2012r. dot. uzupełnienia braku formalnego 
do projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jaką wniósł Komitet 
Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy. 
Brak formalny polegał na tym, że tenże Komitet nie określił skutków finansowych 
wprowadzenia w życie ustawy. 

Uważamy, że wprowadzenie nowej ustawy jaką wniósł Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej nie spowoduje dla budżetu państwa ani dla budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, żadnych skutków finansowych. 

Po utworzeniu naszego ogrodu 40 lat wstecz i pomocy Powiatowej Rady 
Narodowej w Lublinie na powstanie ogrodu, nie otrzymaliśmy na przestrzeni tego 
okresu żadnej kwoty z budżetu powiatu czy gminy. 

Ogród utrzymywany jest z własnych środków finansowych członków ogrodu. 
Po wprowadzeniu proponowanej ustawy i utworzeniu ogrodu na podstawie ustawy o 
stowarzyszeniach, też żaden budżet na pewno nie wniesie swoich środków 
finansowych, chodź obecne potrzeby ogrodu są duże np na wymianę ogrodzenia. 

Jesteśmy dalece sceptyczni, że to działanie Pani Marszałek jest podyktowane 
tym, aby inicjatywę Związku utrącić i nie dopuścić do zaistnienia naszej wnoszonej 
ustawy. 

Działkowcy Ogrodu w rozmowach są zaniepokojeni czy w okresie 18 m-cy 
będzie opracowana i przyjęta nowa ustawa, czy nastąpi likwidacja ogrodu. 

Wniesiona nowa ustawa o r.o.d została opracowana w uzgodnieniu z całym 
ruchem działkowców. Odpowiada ona żywotnym interesom członków naszego 
Ogrodu. 

Zwracamy się do Pani Marszałek z prośbą o nie stwarzanie niepotrzebnych 
barier, ponieważ do wniesionego projektu ustawy tzw. Pana Dery nie zastosowano 
takiej procedury jak do naszej ustawy. 

Dlatego, pisząc to pismo, wyrażamy nadzieję, że Pani Marszałek będzie 
orędownik iem dzia łkowców i pomoże w zaistniałej sytuacji, wspierając aby 
wnies iona ustawa mogła być uchwalona. 

W imieniu 108 działkowców Ogrodu 
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