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STANOWISKO 
Działkowców zrzeszonych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym 

„Truskawka" w Iławie 

Szanowne Panie!. 

My działkowcy, zebrani na Walnym Zebraniu w dniu 09.03.213r posiadający działkę od 
ponad 35 lat w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Truskawka", jesteśmy zaniepokojeni działaniami 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r .zmierzającymi do likwidacji ogrodów 
działkowych w 2014r. 

Działki które posiadamy zorganizowane zostały na terenach wysypisk śmieci, na terenach 
zdewastowanych, i podmokłych. W wyniku ciężkiej pracy, działki te zostały przywrócone środowisku 
naturalnemu po to, aby stały się one, dla naszych rodzin, miejscem wypoczynku, miejscem zabaw dla 
naszych dzieci i spotkań sąsiedzkich. 

Piszemy ten list do Pana, Panie Przewodniczącego, jako do osoby stojącej na czele Klubu 
Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, który rozumie nas działkowców, popierając nas i nasz 
projekt na różnych spotkaniach z działkowcami. Działkowcy naszego ogrodu działkowego pytają, czy 
po 20 latach demokracji, mają wrócić czasy, w których władza sięga po środki administracyjne, aby 
rozbić ruch obywatelski. Jeżeli dziś proponuje się odmowę poszanowania konstytucyjnych praw 
działkowców, to nikt nie może być pewien, czy jutro nie będzie następny w kolejności. 

W śród użytkowników działek jest wielu emerytów, rencistów, osoby zatrudnione za najniższe 
wynagrodzenie, bezrobotni oraz częściej młodzi ludzie. To właśnie dla tych ludzi takie właśnie ogrody 
działkowe wielu osobom ratują domowe budżety, uprawiając na własne potrzeby warzywa i owoce. 

To działki te, zapewniają miejsce spędzenia wolnego czasu, będąc z konieczności 
alternatywą dla wyjazdów urlopowych., z uwagi na wzrastające koszty wczasów zorganizowanych. 

Uwzględniając znaczenie ogrodów działkowych, ich funkcje rodzinne, nikomu nie wolno 
dopuścić do ich likwidacji i dlatego koniecznym staje się wprowadzenie odpowiednich regulacji 
prawnych umożliwiających ich dalsze istnienie na wzór ogrodów zachodnich, a takie regulacje prawne 
zawiera właśnie obywatelski projekt ustawy o ROD. 

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że przekazane nam założenia do projektu ustawy 
opracowywane przez zespół PO pod przewodnictwem Posła St. I lustkowskiego. nie spełniają 
oczekiwań naszych działkowców, mogą one prowadzić do likwidacji ruchu działkowego w Polsce. 

W naszym miesicie ogrody działkowe są zadbane, są terenami zieleni urzędowej, na które 
samorząd lokalny nie musi wydawać środków publicznych. 

Uważamy jako długoletni działkowcy, że nie należy psuć tego, co jest bardzo dobre i dobrze 
służy ogromnej rzeszy działkowców. 

Licznymi na wsparcie ze strony Pana Przewodniczącego Klubu PO w naszych 
staraniach o uchwalenie przez PO, projektu obywatelskiego o ROD. 

Ustawa ta, o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, jest najlepsza, jaka została opracowana, 
czego dowodem jest złożenie setek tysięcy podpisów działkowców popierających tą ustawę. 

Gwarantuje ona, oraz zapewnia nam prawo rozwoju i funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w 
naszym kraju na wzór ogrodów funkcjonujących w Unii Europejskiej. 

Z wyrazem szacunku 
W imieniu 58 działkowców ogrodu 
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