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w Rodzinnym Ogrodzie Działkowych Iławy 

Szanowny Panie Premierze!. 
Idąc śladem Pańskiego przesłania w wiarę lepszego życia z okazji Świąt Wielkanocnych, my 

działkowcy ogrodów iławskich wierzymy Panu, że nie zapomni Pan o nas działkowcach i uratuje Pan 
ogrody działkowe, uchwalając z całym Klubem PO obywatelski projekt ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych. 

Trwają Walne Zebrania Działkowców w ogrodach, rejonu iławskiego na Warmii i Mazurach. 
Głównym tematem to dalsza przyszłość ogrodów działkowych w świetle zgłoszonych 

projektów ugrupowań politycznych RP projekty te, a szczególnie opracowany przez PO pod 
przewodnictwem St. Hustkowskiego, zakłada powolne„konanie" ogrodów. Założenia tej ustawy nie 
spełniają oczekiwań naszych działkowców, mogą one prowadzić do likwidacji ruchu działkowego w 
Polsce. 

Gdy wygasną umowy dzierżawne z działkowcami, to ogrody należy likwidować tak twierdzi 
m.in. posłanka Lidia Staroń. Nas działkowców w całości zadawala treść zawarta w projekcie 
obywatelskim o ROD, złożonym w Kancelarii Sejmu RP. 

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. Twierdzenie przeciwników ogrodów, że działki te, to tylko dla 
ludzi starszych i po 15-25 latach nie będzie miał, kto ich uprawiać (jak twierdzi Pani L. Staroń), jest 
błędnym twierdzeniem, ponieważ z roku na rok rośnie grupa nowych działkowców- ludzi młodych, 
czynnych zawodowo. 

Dla niektórych młodych ludzi działka to jedyna możliwość spędzenia urlopu z cała rodziną. 
To działka jest alternatywą dla wyjazdów urlopowych., z uwagi na wzrastające koszty wczasów 
zorganizowanych. 

To właśnie dla tych ludzi takie właśnie ogrody działkowe wielu osobom ratują domowe 
budżety, uprawiając na własne potrzeby warzywa i owoce. 

Piszemy ten list do Pana, Panie Premierze, jako do osoby stojącej na czele Platformy 
Obywatelskiej, któiy rozumie nas działkowców, popierając nas i nasz projekt na różnych spotkaniach 
z działkowcami. Działkowcy naszego ogrodu 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. Posłowie którzy uczestniczą w naszych spotkaniach w 
większości popierają nasz obywatelski projekt o ROD. 

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. 

W naszym miesicie ogrody działkowe są zadbane, ą 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- lepiej poprawić prawo, system zarządzania i funkcjonowanie 
ogrodów, niż doprowadzić do zniszczenia tego, co dobrze służy. Licznymi na wsparcie ze strony Pana 
Premiera i Klub PO w naszych staraniach o uchwalenie przez PO, projektu obywatelskiego o ROD. -
Panie Premierze - Przewodniczący PO, dajmy posłowi głosować według własnego sumienia. 

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 działkowców z ogrodów 
rejonu iławskiego 
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