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Szanowna Pani Marszałek! 

„Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście " 

Pod takim hasłem Instruktorzy Fachowi, Rodzinnych Ogrodów Działkowych z rejonu w 
iławskiego zgromadzeni na proteście w dniu 20 września i 10.października 2013r października pod 
Sejmem RP, zwracali się do Pani Marszałek z gorącym apelem o wsparcie naszych starań 
uchwalenie przez parlament obywatelskiego projektu ustawy o ROD, bez próby ze strony PO 
wmontowania w tą ustawę „uwłaszczenia" bez przygotowania prawnego, co spowodować może nie 
uchwalenia w terminowym czasie naszej obywatelskiej ustawy. 

Z Reprezentami działkowców na spotkaniu w Kancelarii Sejmu, zapewniała Pani 
działkowców, że premier dotrzyma danego słowa działkowców - ja jako Marszałek Sejmu RP, 
jestem całym sercem z wami i chce, aby miedzy nami doszło do porozumienia. 

Czas mija - czasu na konkretne uchwalenie projektu ustawy o ROD jest coraz miej. 
Działkowcy przygotowując swe działki do okresu zimowego są coraz bardziej niepewni przyszłej 
wiosny - czy oto Pani Marszałek chodzi?, wierzyliśmy że Pani Marszałek z danego słowa się 
wywiąże, ale coraz więcej mamy wątpliwości co do dotrzymania danego słowa działkowcom. 

Składając swe podpisy na listach poparcia obywatelskiego projektu o ROD, liczyliśmy, że 
Sejm uszanuje wole obywateli i szybko uchwali nowa ustawę o ROD w terminie wyznaczonym 
przez Trybunał Konstytucyjny. Jako członek PO, nie mogę zrozumieć, że posłowie PO / przy 
przyzwoleniu Pani Marszałek/ chcą za wszelka cenę zniszczyć 120 letnią tradycje ogrodnictwa 
działkowego Polsce. Działkowcy w 75% to ludzie starszy schorowani, dla których ten kawałek 
działki to sens dalszego życia w tych trudnych czasach - i to Pani Marszałek akceptuje?. 

Po Pani i Pana Premiera Tulska w zapewnieniach była nadzieja, że działki pozostaną w 
niezmienionej wersy wg projektu obywatelskiego o ROD - ale czas nadziei powoli wygasa. 

W ocenie działkowców, funkcja działek nie zmienia się, a w okresie narastającego kryzysu 
gospodarczego, utrzymanie ogrodów działkowych na zasadach określonych w ponad partyjnym 
projekcie obywatelskim ustawy pozwoli wielu rodzinom działkowym na przetrwanie tych trudnych 
czasów. Należy także podkreślić, że ogrody działkowe zlokalizowane na terenie naszego 
miasta są terenami zieleni urządzonej, na które samorząd lokalny nie musi wydawać środków 
publicznych. Ogrody te pełnią ważną funkcje zielonych płuc dla miejskich terenów 
zurbanizowanych, pochłaniając zanieczyszczenia powietrza. 

Uwzględniając ponad czasowa funkcje rodzinnych ogrodów działkowych, działkowcy -
Instruktorzy Fachowi ogrodów, uważają, że nie wolno dopuścić do likwidacji tych ogrodów. 

Aby ogrody istniały i nadal się rozwijały na kształt ogrodów w Unii Europejskiej, koniecznym 
staje się wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających ich dalsze istnienie, a 
takie regulacje prawne zawiera właśnie obywatelski projekt ustawy. 

Pani Marszałek, działkowcy, samorząd iławskich ogrodów działkowych uważa, że 
niedopuszczalnym jest ustawowe pozbawienie działkowców posiadania własnej ogólnopolskiej 
organizacji, która od ponad trzydziestu lat skutecznie broni swych praw. 

Instruktorzy Fachowi, za Pani pośrednictwem apelują do posłów o uszanowanie woli 
obywateli i póki jest jeszcze„maleńkie światełko w tunelu", uchwalenie ustawy o ROD bez 30 
punktu, nad którym należy popracować w terminie późniejszym. 

,, Działki dla działkowców — głosy od wyborców " 

W Imieniu 36 uczestników szkolenia 
Jan Kamiński 


