
Szczejcin, 24.03.2012 r. 

Marszałek Sejmu Pani E|i|va Kopacz 

Szanowna Pani Marszałek! 

My działkowicze Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. XX-lecia w Szczjecinie przy ulicy 
Kotwicznej protestujemy przeciw próbie dokonania zmian legislacyjnych w istniejącym 
systemie prawnym, dotyczącym ogrodów działkowych. • 

Uchwalona przez Sejm 8 lipca 2005 r. ustawa o rodzinnych ogrodachi|działkowych od samego 
początku cieszyła się naszym poparciem, gdyż odpowiadała naszym p)otrzebom. Nasz ogród 
działkowy daje 366 (trzystu sześćdziesięciu sześciu) rodzinom i ich najbliższym możliwości 
godziwego spędzenia wolnego czasu i jest źródłem uzupełnienia skrpjmnych budżetów 
domowych. Szczególnie dla działkowców-seniorów, których możliwjości finansowe są 
ograniczone, a działka stanowi istotne uzupełnienie domowego budżetu. 

Niestety są w Polsce osoby reprezentujące różne opcje władzy, która/ wiedzą lepiej od nas 
jak powinny działać ogrody działkowe i ich władze samorządowe. Osobistości te w swoich 
opiniach i wypowiedziach formułują wnioski, które świadczą o tym, ¡i}e nie czują potrzeb 
najuboższych warstw naszego społeczeństwa tj. emerytów i rencistó|w, ludzi starszych, dla 
których działka jest często dużym uzupełnieniem dla skromnej renty lub emerytury. 

Nad bytem ogrodów działkowych w ostatnich dwóch latach pojawił)| się chmury. Dobrze 
służąca nam działkowa ustawa z 8 lipca 2005 r. stała się przedmioteijn ostrych ataków kilku 
osobistości naszego życia państwowego i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. Lecha 
Gardockiego. 
Nie możemy zgodzić się z tym, że ponad naszymi głowami, a jest n^s milion działkowców, 
instytucje państwa, na wniosek niektórych osobistości będą decyddfvać wbrew naszej woli 
i wbrew rzeczywistym potrzebom działkowców. 
Proszę pamiętać również o tym, że obecny stan materialnych zagospodarowania ogrodów 
jest wynikiem pracy społecznej i środków pieniężnych samych działkowców. 

Nasz ogród działkowy w Szczecinie powstał w 1947 r. , a więc 65 lat|temu. Działkowcy wnieśli 
ogromną pracę nie tylko w uprawę ziemi i nasadzenia ale stworzyiiiInfrastrukturę przesyłu 
wody, prądu, melioracje, budynek biurowy, magazyny, ogrodzeniaij drogi. 
Wszystko to powstało dzięki naszej pracy społecznej i naszemu napadowi finansowemu. 



Nie wyrażamy zgody na to, aby jakakolwiek władza lub Osobistości tdj władzy zechciały 
ograniczyć nam nasze prawa działkowe. Wyrażamy wolę zachowania ustawy o R.O.D. 
w obecnym brzmieniu, a Panią Marszałek prosimy o wsparcie swoimi^utorytetem 
poszanowania naszej woli. 

Obecni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 268 członków R.O.D. i^n. XX-lecia 
w Szczecinie. 
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