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Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu RP 

Szanowny Panie Marszałku, 

W związku z pilną potrzebą zatwierdzenia ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych przyjętej przez Sejm RP w dniu 22 listopada 2013 r. w imieniu 
wszystkich lubelskich działkowców, a szczególności ponad 28 tysięcy, którzy 
suwerennie podpisali się pod projektem obywatelskim, zawracamy się do Pana 
Marszałka o sprawne przeprowadzenie głosowania nad zatwierdzeniem 
niniejszej ustawy. 

Wypracowana przez Podkomisje Sejmowe ustawa ma ogromne poparcie 
społeczne ponieważ chroni prawa działkowców wprowadzając jednocześnie 
pluralizm w prowadzeniu ogrodów działkowych. Mamy jednak świadomość 
tego, że posiada ona niestety również swoich przeciwników, którzy za wszelką 
cenę starają się doprowadzić do zakłócenia procesu legislacyjnego obrażliwymi 
i bezpodstawnymi zarzutami kierowanymi w środowisko działkowców, a tym 
samym do nie uchwalenia na czas (21 stycznia 2014 r.) ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. 

Głównym przeciwnikiem powstałej wspólnym wysiłkiem ustawy jest Pan 
Ireneusz Jarząbek, który od wielu lat bezskutecznie walczy nie tylko z prawem 
działkowym, budowlanym, ale i karnym. Zarzuty kierowane pod adresem 
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, a także ludzi zjednoczonych w organizacji 



społecznej którą tworzą, są oburzające i mają znamiona przestępstw 
kryminalnych. Tak niefrasobliwie rzucane oszczerstwa o fałszowaniu 
i przymuszaniu, świadczą o wielkiej arogancji i determinacji tego człowieka. 
Jego determinacja wynika niestety z tego, że sam niejednokrotnie łamał prawo 
i to nie tylko budowlane. Wciąż toczy się przeciw niemu proces sądowy, 
w którym jest oskarżony o pobicie oraz stosowanie gróźb karalnych. Pan 
Ireneusz Jarząbek sam działa wbrew prawu oczerniając, wszystkich którzy 
popierają wspólnie wypracowany projekt obywatelski i próbuje za wszelką cenę 
usankcjonować bezprawie, którego się dopuścił budując bez zezwolenia 
w miejsce altany ogrodowej dom mieszkalny, który zamieszkuje do tej pory 
pomimo decyzji Inspektoratu Budowlanego o nakazie rozbiórki. 

Zwracamy się do Pana Marszałka o pominięcie niezgodnych z prawdą 
uwag i wniosków stawianych przez Pana Ireneusza Jarząbka, który sam słusznie 
obwołał się „bojownikiem", tylko że nie o „wolność i demokrację", ale o własny 
interes. 

Jeszcze raz uprzejmie prosimy niezakłócone przeprowadzenie głosowania 
na najbliższym posiedzeniu Senatu oraz o pozytywne zatwierdzenie naszej 
ustawy. 

W imieniu wszystkich lubelskich działkowców, 

z wyrazami szacunku, 


