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Jako wieloletni działacz Ogrodu Działkowego „Grządka" w Iławie w rejonie Warmińsko -
Mazurskim zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o nie podejmowanie działań Parlamentarnych 
nad likwidacja ustawy z dnia 08.07.2005r o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, autorstwa 
ugrupowania politycznego PiS wspieranego przez Prezesa Sadu Najwyższego RP. 

Ustawa ta o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, jest najlepsza, jaka została opracowana, 
czego dowodem jest złożenie setek ty sięcy podpisów działkowców popierających ta ustawę. 

Gwarantuje ona. oraz zapewnia nam prawo rozwoju i funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w 
naszym kraju na wzór ogrodów, funkcjonujących w Unii Europejskiej. Dzisiaj, kiedy ogrody 
działkowe się rozwijają ( wbrew raportu NIK-u o stanie zagospodarowania ogrodów) i są akceptowane 
przez środowisko działkowe i społeczność lokalną w naszych miastach, w imię prawa chce się je 
zniszczyć nie biorąc pod uwagę, ponad stuletnią tradycji istnienia... 

Działkowcy naszego ogrodu, w Iławie, są zaniepokojeni ciągłymi od prawie 20 lat 
działaniami zniszczenia Związku i naszych pięknych ogrodów, użytkowanych w większości przez 
emerytów i rencistów. Mv, działkowcy pokładamy w Panu nadzieję, że jako człowiek prawy nie 
ulegnie Pan i ugrupowanie polityczne PO, naciskom grupy ludzi których jedynym celem jest 
zlikwidować ogrody, a tereny te sprzedać deweloperom, którzy kosztem działkowców będą się 
bogacić. Jako aktualny członek PO i były Radny Miejskiej w Iławie znając działania ugrupowania 
PO w poprzedniej kadencji Parlamentarnej, mam nadzieję że pochyli się Pani nad tą ustawa i obroni ją 
przed likwidacja. 

Panie Przewodniczący PO! - my działkowcy jesteśmy przekonani, że nie jest obca Panu 
skala protestów kierowanych do parlamentarzystów oraz do Trybunału Konstytucyjnego przez 
działkowców. Działkowcy pragną w ten sposób uwypuklić problem i jego znaczenie dla nas -
społeczności działkowej. 

Uważamy że nie racje merytoryczne lecz polityczne były powodem działania wspomnianych 
ugrupowań politycznym - szczególności PiS-u. 

Głęboko wierzę Panie Przewodniczący, że za sprawą Pana, i całego ugrupowania politycznego 
PO, wreszcie zostaną przekreślone kłamliwe i nieprawdziwe stwierdzenia o naszym Związku i ustawie 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Prezes ROD „Grządka" w Iławie 
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Jako wieloletni działacz Ogrodu Działkowego „Grządka" w Iławie w rejonie Warmińsko -
Mazurskim zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o nie podejmowanie działań Parlamentarnych 
nad likwidacja ustawy z dnia 08.07.2005r o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, autorstwa 
ugrupowania politycznego PiS wspieranego przez Prezesa Sadu Najwyższego RP. 

Ustawa ta o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, jest najlepsza, jaka została opracowana, 
czego dowodem jest złożenie setek tysięcy podpisów działkowców popierających ta ustawę. 

Gwarantuje ona. oraz zapewnia nam prawo rozwoju i funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w 
naszym kraju na wzór ogrodów, funkcjonujących w Unii Europejskiej. Dzisiaj, kiedy ogrody 
działkowe się rozwijają ( wbrew raportu NIK-u o stanie zagospodarowania ogrodów) i są akceptowane 
przez środowisko działkowe i społeczność lokalną w naszych miastach, w imię prawa chce się je 
zniszczyć nie biorąc pod uwagę, ponad stuletnią tradycję istnienia ogrodów. 

Działkowcy naszego ogrodu, w Iławie, są zaniepokojeni ciągłymi od prawie 25 lat 
działaniami zniszczenia Związku i naszych pięknych ogrodów, użytkowanych w większości przez 
emerytów i rencistów. My, działkowcy pokładamy w Panu nadzieję, że jako człowiek prawy nie 
ulegnie Pan i całe Pańskie ugrupowanie SLD. awanturniczym działaniom PiS-u i naciskom grupy 
ludzi których jedynym celem jest zlikwidować ogrody, a tereny te sprzedać deweloperom, którzy 
kosztem działkowców będą się bogacić. Jako były Radny Miejskiej w Iławie znając działania 
ugrupowania SLD w poprzednich kadencjach Parlamentarnych, mam nadzieję że pochyli się Pani nad 
tą ustawa i obroni ją przed likwidacja. - tak jak to uczynił Pan i Pańskie ugrupowanie SLD w obronie 
ustawy i ogrodów w okresie uwłaszczenia działkowców, przez ugrupowanie PiS-u. 

Panie Przewodniczący SLD! - my działkowcy jesteśmy przekonani, że nie jest obca Panu 
skala protestów kierowanych do parlamentarzystów oraz do Trybunału Konstytucyjnego przez 
działkowców. Działkowcy pragną w ten sposób uwypuklić problem i jego znaczenie dla nas -
społeczności działkowej. 

Uważamy że nie racje merytoryczne lecz polityczne były powodem działania wspomnianych 
ugrupowań politycznym - szczególności PiS-u. 

Głęboko wierzę Panie Przewodniczący, że za sprawą Pana. i całego ugrupowania politycznego 
SLD. wreszcie zostaną przekreślone kłamliwe i nieprawdziwe stwierdzenia o naszym Związku i 
ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 
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