
Apel dzialkowcow Gminy Police w sprawie Obywatelskiego Projektu Ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych 

Pani Ewa Kopacz 

Marszalek Sejmu RP 

DocieraJ4 do nas giosy krytyki i ataki roznorakich srodowisk, a wsrod nich niestety takze 
przedstawicieli najwyzszych wladz paristwowych. Ogromna rzesza dzialkowcow i ich rodzin 
nie moze si? czuc spokojna. Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego spowodowal, ze na 
dzialkowcow spadl kolejny nieoczekiwany cios. Trybunal Konstytucyjny nie stwierdzil 
jednak, ze ogrodnictwo dzialkowe musi bye zlikwidowane w naszym kraju. W tej jakze 
istotnej dla setek tysi?cy dzialkowcow i ich rodzin sprawie, zabierali glos politycy. To oni 
wszem oglaszali, ze dzialkowcom nie stanie si? krzywda, ze ogrodnictwo dzialkowe b?dzie 
istnialo. Rowniez przywodca Waszej partii Premier Rz^du, pol roku temu mowil w mediach, 
ze dzialkowcom nie stanie si? krzywda. Solidama Polska i Platforma Obywatelska oglaszajac 
projekty i propozycje odkryly jednak swoje oblicze, zmierzaj^c w konsekwencji do likwidacji 
ruchu dzialkowego i ogrodow w Polsce. Pokazali, ze dzialkowcy to ludzie z ktorymi nie 
nalezy si? liczyc. Podobny wniosek szykuje Prawo i Sprawiedliwosc. Najbardziej 
zaniepokoily nas rozwi^zania przygotowane przez ugrupowanie polityczne Pani Marszalek. 
Niepokqj budz^ propozycje Posla S. Huskowskiego zakladaj^ce znacz^ce ograniczenia, a 
wr?cz odebranie praw dzialkowcom. Posiowie Platformy Obywatelskiej planuja calkowit^ 
zaglad? ogrodow i dzialkowcow. Wasze propozycje ŝ  szkodliwe spolecznie. Nie mamy 
zludzeri, ze likwidacja i nacjonalizacja naszego maj^tku to Wasz cel. Pozbawienie nas 
wszystkiego jest Waszym d^zeniem, a nie ochron^ naszych praw. Jest to dla nas fakt nie 
zrozumialy. Dzialka to dla wielu z nas jest jedynym miejscem, gdzie mozemy uciec od szarej 
codziennosci i cieszyc si? natur^, gdzie mozemy uprawiac zdrowe warzywa i zbierac z drzew 
i krzewow zdrowe owoce, a takze odpoczywac (cz?sto cal^ rodzin^). To tu takze wielu 
emerytow, rencistow i ogolnie ludzi starszych znajduje wytchnienie po latach pracy 
zawodowej, regeneruj^c sity i pracuj^c na rzecz lokalnej spolecznosci. Dla wielu polskich 
rodzin dzialka jest cz?sto jedynym miejscem wypoczynku, poniewaz nie stac ich na wyjazd 
na wczasy. Ogrody dzialkowe ŝ  instytucjami uzytecznosci publicznej i dlatego panstwo 
powinno je wspierac, starac si? o ich rozwqj, a nie niszczyc to, co sami dzialkowcy wlasnymi 
r?kami przeksztalcili (najcz?sciej nieuzytki) w kwitn^ce enklawy zieleni. To oni przede 
wszystkim poniesli koszty zalozenia i zagospodarowania obecnych ogrodow dzialkowych. 
Apelujemy zatem do Pani Marszalek by korzystaj^c z przyznanych Pani kompetencji do 
reprezentowania interesow milionow obywateli, rowniez dzialkowcow, do jak 
najrzetelniejszego i obiektywnego post?powania i dzialania. Domagamy si? aby praca nad 
projektami nowej ustawy uwzgl?dniala Obywatelski Projekt Ustawy o Rodzirmych Ogrodach 
Dzialkowych opracowany i wniesiony do Sejmu przez dzialkowcow. Zabezpiecza on 
istnienie ogrodow i pozwala na dalszy rozwqj ogrodnictwa dzialkowego w Polsce. 
Uwzgl?dnia zmiany o jakie wskazal Trybunal Konstytucyjny. Apelujemy do Pani i Poslow 
VI I kadencji abyscie zjednoczyli si? ponad podzialami partyjnymi i wspolnie zadbali o nasze 



ogrody, poprzez pomyslne procedowanie nad Obywatelskim Projektem Ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Dzialkowych. Wierzymy, ze dla Pani nie b?dzie oboj?tny los tak wielu ludzi, dla 
ktorych ogrody dzialkowe 34 jedn^ z najwazniejszych rzeczy w zyciu. Nie zgadzamy si? na 
eksperymenty prawne z ustawami. Z przykrosci^ konstatujemy, ze przez takie dzialania 
Platforma Obywatelska, ktorej Pani jest czlonkiem, reprezentantem i jednq z przywodczyh, 
traci swqj kapitai polityczny i sympatic wsrod dzialkowcow. Tego wszystkiego nie mozna 
lekcewazyc. My na pewno o poslach Platformy Obywatelskiej nie zapomnimy w roku 
wyborow. Mozecie na nas liczyc, zrobimy wszystko aby nie zapomniec o Waszym stosunku 
do nas. Wierzymy, ze podj?ta przez Pani^ i Poslow decyzja b?dzie ze wszech miar m^dr^, 
ktora da dzialkowcom nadziej? na mozliwosc ochrony ich praw i reprezentacji interesow 
przez ludzi godnych, ktorym naprawd? na tym zalezy. 

Z wyrazami najwyzszego szacunku dziaJkowcy ROD „Chemik" Police: 

Podpisy uczestnikow zebrania. 


