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Działkowcy, Komisje Statutowe, oraz Zarząd Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Leśna Dolina" w Kwidzynie, zwracają się do Pani Marszałek z 
apelem i prośbą o udzielenie realnego wsparcia naszego obywatelskiego 
projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zgłoszonego przez 
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. 

Zgłoszony projekt ustawy nie zagraża interesom Skarbu Państwa i 
samorządu terytorialnego, oraz spełnia oczekiwania działkowców. Projekt 
uwzględnia wszystkie wskazania zawarte w uzasadnieniu wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku zawierając także te 
normy prawne, których nie zakwestionował Trybunał w ustawie o ROD z 
2005 roku. Projekt ustawy zawiera szereg nowych rozwiązań, których 
celem jest zapewnienie trwałego i stabilnego rozwoju naszego społecznego 
ruchu poprzez m.in. zabezpieczenie naszych praw nabytych wraz z ochroną 
użytkowanych gruntów, oraz wzmocnienie pozycji prawnej naszych 
Ogrodów. Projekt jest także zgodny z ustawą Prawo o Stowarzyszeniach i 
przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Projekt ustawy 
odnosząc się do funkcjonowania naszych Ogrodów, do określonych praw i 
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obowiązków działkowców nie uzależnia przyznania prawa do użytkowania 
działki od obowiązku przynależności do struktur PZD. 
Wezwanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej do uzupełnienia braków 
formalnych w zakresie skutków finansowych w przedłożonym projekcie 
ustawy uznajemy, za niezrozumiałe i co najmniej bardzo dziwne. 
Podobne uchybienie znajduje się w poselskim projekcie skierowanym przez 
Solidarną Polskę, gdzie nie został zakwestionowany pomimo tych braków 
przez Panią Marszałek, co jest również bardzo zastanawiające. 

Wyrażamy jednocześnie przekonanie, że publiczna obietnica Pani 
Marszałek zadeklarowana tuż po ogłoszeniu tego aspołecznego i 
politycznego wyroku Trybunału, iż nie pozwoli Pani na to by nam 
działkowcom stała się krzywda, do czegoś Panią Marszałek zobowiązuje, a 
działkowcy mimo wszystko liczą na deklarację Pani Marszałek. 
Biorąc pod uwagę złożoną deklarację przez Panią Marszałek, jesteśmy 
przekonani, że złożony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projekt 
ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych opracowany przez nasz 
Związek zostanie zaaprobowany i skierowany bez żadnej zwłoki do 
dalszego procedowania. 

Niniejsze wystąpienie przesyłamy także do wiadomości: 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego 
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego. 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami: 

Z upoważnienia Zarządu oraz działkowców 
ROD „Leśna Dolina" w Kwidzynie 
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