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Samorząd Działkowy z terenu Iławy 
uczestniczący w spotkaniu z posłem PO Adamem Żylińskim 

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO 
Rafał Grupiński 

Sejm RP 
Warszawa 

Partie Przewodniczmy! 

Jako wieloletni działacze Ogrodów Działkowych (17 ogrodów) w Iławie, rejonu Warmińsko -
Mazurskiego, zwracamy się do Pana w imieniu organizacji działkowej tego rejonu, z uprzejmą prośbą 
o podjęcie działań parlamentarnych przez klub PO nad projektem obywatelskim przyszłej ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych i zatwierdzenia jej w takiej treści, jaka została przedłożona w 
Sejmie RP. przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych. 

Projekt tej ustawy został przedyskutowana przez środowisko działkowe oraz zapoznani z nią 
zostali samorządowcy.- akceptując jej treść. 

Wyrok Try bunału Konstytucyjnego unieważniając Ustawę z 2005r o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych w środowiskach działkowych został odebrany negatywnie, ponieważ bezpośrednio 
uderzył w rencistów i emerytów oraz ludzi bezrobotnych i biednych, dla których skrawek tej ziemi był 
miejscem spotkań rodzinnych -sąsiedzkich, oraz dawał dużą satysfakcje uprawy własnych warzyw, 
owoców i kwiatów. Nikt z działkowców nie spodziewał się. źe władza sadownicza wyda tak 
krzywdzący wyrok w wyniku, którego dalsze istnienie ogrodów działkowych będzie zagrożone, a 
prawa nabyte członków organizacji działkowej zostaną uznane za nieistotne. 

Zdziwienie jest tym większe, że będący na ł, II Kongresie PZD, IX Zjeździe PZD 
parlamentarzyści różnych opcji politycznych, zapewniali działkowców i organizację działkową, że nie 
dopuszczą do tego, aby stała się im krzywda działkowcom z tego powodu.. 

Złożony projekt Obywatelski o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Sejmie RP po jego 
przyjęciu przez członków PO, będzie podstawą do dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego w 
naszym kraju, na wzór ogrodów funkcjonujących w Unii Europejskiej. 

My, działkowcy ( w tym duża ilość członków PO),pokładamy w Panu nadzieję, że jako 
człowiek prawy nie ulegnie Pan przeciwnikom istnienia ogrodów, którzy kosztem działkowców chcą 
się bogacić sprzedając tereny te deweloperom (nieraz zdewastowane, podmokłe, tereny wysypiska 
śmieci przywrócono pracą działkowców środowisku). Mamy nadzieję, że pochyli się Pan i całe PO 
nad tym projektem obywatelskim ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i przywróci Pan wiarę 
działkowców w mądrość naszego tarlamentu. 

Panie Przewodniczm y! - A/y działkowcy jesteśmy przekonani, że nie jest obca Panu skala 
protestów kierowanych do parlamentarzystów oraz do Rządu RP przez działkowców . 

Działkowcy pragną w ten sposób zasygnalizować problem i jego znaczenie dla nas ~ 
społeczności działkowej. 

Głęboko wierzymy Panie Przewodniczący, że za sprawą Pana, i całego ugrupowania 
politycznego PO, złożony w Kancelarii Sejmu RP, projekt Obywatelski. Ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych, zostanie rozpatrzony i przyjęty przez Parlament, a nie wrzucony do „kosza na 
śmieci". 

Działkowcy rejonu iławskiego na swych spotkaniach dyskusyjnych nad projektem 
obywatelskim, o przyszłym funkcjonowaniu ogrodów, negatywnie odnieśli się do złożonego w Sejmie 
projektu posła Dery. reprezentującego posłów ugrupowania politycznego Solidarna Polska. 

Mamy również nadzieje, że ugrupowanie polityczne PO. zaniecha opracowywanie własnego 
projektu o ROD, a poprze Obywatelski Projekt Ustawy o ROD. 
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