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Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Grządka" w Iławie

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO
Rafał Grupiński
Sejm RP
Warszawa
Panie

Przewodniczący!

Jako wieloletni działkowcy posiadający działki w Iławie, w rejonie Warmińsko - Mazurskim,
przyjechaliśmy 20 października 2013r pod Sejm RP do Warszawy, aby zamanifestować swe poparcie
dla projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz wyrazić swój sprzeciw przeciwko
wciskania na siłę„uwłaszczenia działkowców do tej ustawy", Przyjechaliśmy walczyć o uratowanie
120 letniej tradycji ogrodów działkowych w Polsce, bronić emerytów i rencistów z wyrzucenia ich ze
swych działek.
Pamiętając Pana obietnice dane działkowcom na różnych spotkania, żądamy przystąpienia do
realizacji uchwalenia przez parlament nowej ustawy o ROD. Działkowcy obawiają się, że posłowie ,
PO, przyjmą niekorzystne dla nich przepisy, które doprowadzą do likwidację ogrodów i sprzedaży
gruntów.
Przyjazd na tą manifestację dla szeregu działkowców to duży wysiłek, szczególnie, że
większość działkowców to osoby starsze, ale wszyscy byli zadowoleni z Pana oświadczenia, że
działkowcom krzywda się nie stanie. Po tygodniu decyzją PO, słowa Pana straciły na znaczeniu.
W tej sytuacji jesteśmy jako jedni z miliona obywateli podpisanych pod projektem ROD , z
apelem o spowodowanie przez posłów PO o ponowne rozważenie podjętych decyzji przez PO a
dotyczące „ uwłaszczenia działkowców", włączenie tego uwłaszczenia do projektu obywatelskiego
nie ograniczy się jedynie prostej zmiany jednego przepisu. Jej wdrożenie wiąże się z gruntowna
przebudową całego projektu. Na to czasu już nie ma,biorąc dotychczasowe opieszałe działania nad
tym projektem ze strony posłów PO.
Działkowcy są zainteresowani tym uwłaszczenie, ale żeby było zgodne z prawem i nie budziło
żadnych zastrzeżeń przez Związek Polskich Miast i Trybunał Konstytucyjny.
Panie Przewodniczący!
- My działkowcy jesteśmy przekonani, że nie jest obca Panu skala
protestów kierowanych do parlamentarzystów oraz do Rządu RP przez działkowców.
Działkowcy pragną w ten sposób zasygnalizować problem i jego znaczenie dla nas społeczności działkowej.
Głęboko wierzę Panie Przewodniczący jako członek PO i moi koledzy działkowcy, że za
sprawą Pana, i całego ugrupowania politycznego PO, że pomoże Pan do szybkiego przyjęcia / bez
problemowego„uwłaszczenia" w tej formie/ przez Sejm ustawy chroniącej ogrody przed negatywnymi
skutkami wyroku TK i rozpoczęcie prac nad odrębna ustawa umacniającą sporawe „uwłaszczenia"
działkowców.
Panie Przewodniczący
czasu coraz miej?, czy zdążycie wywiązać się z danej obietnicy!
W imieniu 150 działkowców
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