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Pani Ewa Kopacz 

Marszałek Sejmu. 

Szanowna Pani Marszałek! 

Działkowcy z ROD „BUDOWLANI" w Gliwicach, uczestniczący w Walnym 
Zebraniu Sprawozdawczym zwracają się do Pani z prośbą o objęcie 
szczególnym nadzorem wszelkich działań legislacyjnych związanych z Ustawą 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni sytuacją 
która wytworzyła się po skierowaniu tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego 
przez I Prezesa Sądu Najwyższego. Nie chcemy, aby ogrody działkowe 
stopniowo znikały z naszego otoczenia, a nie mamy wątpliwości, że właśnie taki 
jest cel niektórych ugrupowań polityczno - biznesowych. Przypominamy, że 
ogrody działkowe na ziemiach polskich funkcjonują od ponad stu lat, utrzymują 
się z własnych środków i pełnią ważną rolę w życiu społeczności lokalnych. Na 
terenie naszego miasta jest kilkadziesiąt ogrodów z których na co dzień korzysta 
kilkanaście tysięcy rodzin. Te przysłowiowe „zielone płuca" na ogół powstały 
na terenach zdegradowanych, kosztem wytężonej pracy działkowców. Dziwi 
nas, że kwestionuje się zapisy naszej ustawy, która w pełni zdała egzamin przez 
ostatnie lata, nie robiąc nic w kierunku uporządkowania obrotu złomem metali, 
przez co nieustannie narażeni jesteśmy na dewastacje i kradzieże naszego 
mienia. Prosimy zatem o poświęcenie problematyce ogrodów działkowych 
więcej uwagi, ale raczej w kwestiach poprawy bezpieczeństwa i zwalczenia 
pospolitego złodziejstwa niż kontestowania dobrych rozwiązań prawnych. Rolą 
Sejmu RP jest stanowienie prawa, które ma służyć obywatelom, dlatego 
oczekujemy, że Pani Marszałek nie tylko z racji zajmowanego stanowiska, ale 
również jako lekarz i społecznik z życzliwością odniesie się do wystąpień, które 
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na Pani ręce kierowane są z terenu całego kraju. Nie niszczmy wieloletniego 
dorobku i dbajmy o ogrody, bo są one dobrem nas wszystkich. 

Z wyrazami szacunku! 

Działkowcy z ROD „BUDOWLANI" w Gliwicach: 

>fjpulvtL 1 , 
Jl r 

fi/ 

M & J / y 

iomcznĄ, 

- Z j / c J ^ ' 


