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Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Polpharma" w Starogardzie Gdańskim 
zebrani w dniu 17.04.2013r. na swoim Walnym Zebraniu Sprawozdawczym wyrażają swój 
niepokój i oburzenie na złożony projekt ustawy przez Klub Parlamentarny Platformy 
Obywatelskiej do Sejmu. 
Wykonując Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował naszą ustawę z dnia 
05.07.2005r. jako niezgodną w wielu artykułach z Konstytucją RP. poszczególne Kluby 
Parlamentarne przedkładają projekty ustaw o ogrodach działkowych, które w jawny sposób 
dążą do likwidacji ogrodów i nabytych uprawnień. 
W środowisku działkowców powstał Obywatelski projekt ustawy, który został poparły 
własnoręcznym podpisem przez ponad 924 tyś osób i jest zgodny z orzeczeniem Trybunału i 
Konstytucją RP. Działkowcy wszystkich ogrodów w Polsce chcą szanować prawo, ale 
również oczekują od rządzących i posłów, aby dobre prawo chroniło nas Obywateli w 
każdym zakresie w tym również biednych, bezrobotnych i młodych małżeństw z dziećmi dla 
których działka ogrodowa jest jedyną możliwością spędzenia czasu na łonie natury i uprawy 
ekologicznych warzyw dla swoich potrzeb. Zastanówcie się Panie i Panowie posłowie, czy 
wielomilionowa społeczność związana /. ogrodnictwem w Polsce ma za duże żądania i 
oczekiwania? A może macie jakiś inną ofertę dla tej biednej części społeczeństwa? Bo bogaci 
w naszych ogrodach działek nie mają. ich stać na wczasy w kraju i w egzotycznych krajach na 
świecie. Mamy taką nadzieję, że komercja nie będzie ważniejsza od ludzi uprawiających 
swoje działki od pokoleń. 
Nie pozwólcie, aby na naszych ogrodach nie powstały betonowe pustynie, chrońmy tak 
bardzo potrzebne tereny zielone w miastach. 
Dlatego apelujemy do Was - p o s ł ó w o podjęcie takich działań, których efektem będzie 
ochrona naszych praw i istnienie ogrodów i ogrodnictwa działkowego w Polsce. 
Z wyrazami szacunku i nadzieją, że nasz apel będzie wysłuchany. W imieniu działkowców 
naszego ogrodu „ Polpharma" w Starogardzie Gd. liczącego 437 działek apel ten podpisali. 
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