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szanowni państwo! posłanki i posłowie ! 

My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jedność" w Zebrzydowicach 
uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu I3p4-2013r 
Zwracamy się z prośba o nie dopuszczenie do likwidacji Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych. Należy stanowczo i zdecydowanie odrzucić w całości, jako bardzo 
szkodliwe i nie przemyślane projekty ustawy Solidarnej Polski i posła 
Huskowskiego. Ustawy te doprowadziłyby w krótkim czasie do rozpadu i 
zlikwidowania ogrodów działkowych oraz zniweczenia pracy wielomilionowej 
rzeszy rodzin działkowców r Polsce. 
W demokratycznym Państwie prawa wszelkie zmiany w ustawodawstwie powinny 
być konsultowane. Oczekujemy od Was poszanowania Naszej godnośc i , Naszych 
praw ale też dialogu społecznego mającego wpływ na decyzję dotyczące całego 
środowiska działkowców. Jako reprezentanci społeczeństwa nie lekceważcie faktu, 
że zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projekt ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych uzyskał poparcie prawie miliona obywateli. 
Przy jego tworzeniu Komitet Inicjatywy Ustawodawczej prowadził szerokie 
konsultacje ze środowiskiem działkowców i zawarte w projekcie propozycję w pełni 
są podzielane przez nasze środowisko.Pamiętajcie, że działkowcy to grupa 
najuboższych obywatel i , których Państwo powinno chronić i wspierać. 
Mienie znajdujące się dzisiaj w Rodzinnych Ogrodach Działkowych powstało z 
Naszych składek i wkładu pracy. To działkowcy zbudowali te parki w których 
odpoczywają i pracują. Nie stać nas na wczasy zagraniczne, wiele osób nie jest w 
stanie gdzieś wyjechać ze względu na wiek. Dlaczego chce się im zabrać to formę 
czynnego wypoczynku w ostatnich latach życia. Nikt z Nas nie dopuszczał myśli , że 
w III RP zrodzi się pomysł nacjonalizacji i komunalizacji tego co stworzyliśmy z 
własnych środków. Ziemię pod działki zakupiły nasze zakłady pracy ze środków 
socjalnych i przekazano do Skarbu Państwa, bo tak nakazywała ustawa. 
Zwracamy się z prośbą do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o rozsądek 
i przyjęcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która będzie dobrze służyć 
rodzinom, działkowców i wszystkim mieszkańcom miast w Polsce. 
Apelujemy również do parlamentarzystów wszystkich opcji politycznych, 
o zrozumienie. Zachowania idei rozwoju ogrodów działkowych na 
przyszłość dla dobra następnych pokoleń w naszym kraju. 
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