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S T A N O W I S K O 
Działkowczyń zrzeszonych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych 

Rejonu iławskiego 

Szanowne Panie Parlamentarzystki!. 

My działkowczynie, uczestniczące na Walnych Zebraniach Działkowców, posiadające swą 
działkę w Rodzinnych Ogrodach Działkowych od ponad 35 lat, jesteśmy zaniepokojeni ciągłymi 
działaniami niektórych ugrupowań politycznych zmierzającymi do likwidacji ogrodów działkowych 
działających w oparciu o Ustawę z 2005r . Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 11 lipca 2012r 
unieważniając 24 zapisy tej ustawy dał czas działkowcom 18 miesięcy ( do 21. 01..214r), do napisania 
nowego projektu o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, uwzględniając postanowienia T K 

Z inicjatywy Komitetu Obywatelskiego, powstał nowy projekt ustawy, który spełnia 
zastrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego zachowując tradycyjny model działania, wprowadza wiele 
nowatorskich rozwiązań pozwalających sprostać wymaganiom Trybunału Konstytucyjnego w zakresie 
wolności zrzeszania i zachowania praw właścicieli gruntów. Projekt ten został poparty 925 tyś 
podpisami obywateli RP i złożony u Marszałka Sejmu Pani Ewy Kopacz. Jego przyjęcie przez 
Parlament, dobrze służyć będzie społeczności działkowej i środowisku lokalnemu. 

My działkowczynie jesteśmy przekonani, że nie jest Wam obca skala protestów kierowanych do 
parlamentarzystów oraz do Rządu. Znając zaangażowanie się kobiet w sprawy rodzinne, jesteśmy 
przekonani, że za Waszą sprawą ten projekt zostanie przyjęty ku zadowoleni milionowej rzeszy kobiet 
użytkujące swe działki. 

Uwzględniając ponad czasową funkcję rodzinnych ogrodów działkowych, nikomu nie wolno 
dopuścić do ich likwidacji. Należy podkreślić, że ogrody działkowe zlokalizowane w naszym rejonie 
iławskim należą do dobrze zorganizowanych i rozwijających się, są terenami zieleni urządzonej, na 
które samorządy lokalne nie muszą wydawać środków publicznych. Ogrody oprócz zapewnienia w 
zdrową żywność, pełnią również ważną funkcję zielonych płuc dla miejskich terenów 
zurbanizowanych, pochłaniając zanieczyszczenia powietrza. Ogrody działkowe to tereny dla 
młodzieży szkolnej, która zapoznaję się z tajnikami przyrody. 

Przyjęta przez parlament ustawy o ROD, będzie podstawą do dalszego rozwoju ogrodnictwa 
działkowego w naszym kraju, na wzór ogrodów funkcjonujących w Unii Europejskiej. 

My, jako kobiety długoletnie działkowczynie, dobrze znamy, czym dla naszych rodzin są 
ogrody działkowe i dlatego uważamy, że nie należy psuć tego. co jest bardzo dobre i dobrze służy 
ogromnej rzeszy działkowców. W obecnych trudnych sprawach społeczno- gospodarczych ogrody te, 
maja takie same znaczenie dla obywateli jak te które w 30 - tych latach ubiegłego wieku, zakładała 
je żona Józefa Piłsuckiego Aleksandra. 

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

W pełni popieramy obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Z wyrazem szacunku 
w imieniu 1500 iławskich Działkowczyń 

Prezes Kolegium Ogrodów Iławskich 
/-/ Jan Kamiński 

Do widomości: 
1. Marszałek Sejmu RP 
2. Krajowa Rada PZD w Warszawie 
3. Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie 


