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My działkowcy z ROD,.Grządka" w Iławie zgromadzeni na zebraniu sprawozdawczym w 2012r. 
zwracamy się z gorącą prośbą, do Pana jako Głowy naszego Państwa o obronę Ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych z dnia 08.07.2005r. 

Uważamy, że obecna ustawa o ROD jest bardzo dobra i dobrze służy naszym działkowcom i ich 
rodzinom. Ustawa ta uczy młode pokolenie szacunku do pracy i do ludzi zajmujący się praca i 
wypoczynkiem na działce. My działkowcy swe działki traktujemy nie tylko jako miejsce wypoczynku, 
ale działka ta służy również jako miejsce produkcji zdrowej żywności, obniżające wydatki do 
otrzymywanych rent i emerytur. 

Szanowny Panie Prezydencie. 
Trwające od lat ataki na działkowców i Polski Związek Działkowców, są nie tylko 

bezprecedensowym przykładem lekceważenia naszego głosu, wyrażanego wielokrotnie i 
udokumentowanego licznymi wypowiedziami w sprawie obrony ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych, ale także wypisuje się opinie tych. dla których najważniejsza jest ziemia, którą 
użytkujemy, a nie wartości, jakimi się kierujemy w naszej pracy dla dobra środowiska lokalnego. 

Nasz głos, który do Pana kierujemy jest wyrazem naszej desperacji, bo mamy świadomości, że 
jeszcze nigdy w przyszłość ogrodów działkowych, ogrody nie była tak zagrożona ich likwidacją. 

Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych starań o utrzymanie tej ustawy w 
niezmienionej formie. 

Jako były działacz samorządowy w Iławie doskonale zdaje sobie sprawę, co stanie się z 
ogrodami, kiedy Trybunał Konstytucyjny RP, unieważni tą ustawę. Ci Ludzie w podeszłym wieku stracą 
zaufanie do ludzi, którym ufali i we wszystkich wyborach - prezydenckich, parlamentarnych i 
samorządowych udzielali poparcia tym ludziom, którzy deklarowali pochylić się nad tą ustawa o ROD i 
obronić ja przed likwidacją. 

Jest nas członków PZD ponad 2 miliony, jest to organizacja która jak będzie trzeba zawalczy o 
wszystko! 

W imieniu działkowców i sympatyków ogrodu działkowego już teras serdecznie Panu 
dziękujemy i wierzymy, że nie pozostawi nas bez pomocy. 
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