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List 
Działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks" 

w Lubartowie woj. lubelskie 
przyjęty przez Walne zebranie 

w dniu 03 marca 2013 roku 

w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 

Panie Premierze, 

Swoje działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Relaks" 
w Lubartowie użytkujemy od wielu pokoleń. Obecnie uprawą działek cieszy się 
372 działkowe rodziny, to duża ilość osób naszej lokalnej społeczności. 

Ogród powstał w 1967 r., jeden z sektorów w latach 70 dwudziestego 
wieku był urządzany i zagospodarowywany z funduszu socjalnego zakładów 
pracy działających wówczas w naszym mieście. Likwidacja ogrodu dla wielu 
z nas byłaby ogromną stratą i wyrządziłaby wiele szkody naszym rodzinom. 
Nasi rodzice i dziadkowie włożyli wiele pracy i wysiłku w zagospodarowanie 
działek. 

Dlatego, też z ogromnym niepokojem przyglądamy się działaniom 
ugrupowań politycznych, które przygotowują projekty nowej ustawy o ogrodach 
działkowych, w tym Pana Premiera partia polityczna. Proponowane regulacje 
prawne nie tylko nie zabezpieczają naszych praw, ale niszczą dorobek wielu 
pokoleń działkowców. Nie udźwigniemy proponowanych obciążeń 
finansowych, doprowadzi to do samoczynnej likwidacji ogrodów. 

Zwracamy się do Pana Premiera jako szefa rządu i lidera największego 
ugrupowania w Sejmie z prośbą o zapoznanie się z naszym obywatelskim 
projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych pod którym podpisało się 
ponad 920 tys. obywateli i uwzględnienie naszego działkowego głosu w tak 
ważnej społecznej sprawie. Mamy nadzieję, że interes społeczny zwycięży nad 
racjami politycznymi. 



Obywatelski projekt uzyskał akceptację naszego środowiska, rozwiązania 
prawne w nim zaproponowane gwarantują, że ogrodnictwo działkowe przetrwa 
dla następnych pokoleń. 

Na uchwalenie nowego prawa parlament ma niewiele czasu. 'W dniu 
21.01. 2014 r. zacznie obowiązywać orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, 
bez nowej korzystnej dla nas ustawy to będzie koniec ogrodów. Trybunał 
Konstytucyjny wydając rozstrzygnięcie stwierdził, że w żaden sposób nie 
zmierza do naruszenia lub osłabienia pozycji samych działkowców- chcemy w 
to wierzyć. 

Działkowcy oczekują od Pana Premiera zrozumienia i poważnego 
potraktowania tematyki ogrodnictwa działkowego. 

Ogrody to nasze życie, nasza radość. 

Panie Premierze OCALMY OGRODY, razem. 


