
Szanowna Pani Marszałek Sejmu RP ! 

Pani Ewa Kopacz 

 

 Wielkim szacunkiem dażę osobę Pani Marszałek, gdyż jako pierwszej kobiecie 

powierzono tak zaszczytną funkcję w polskim parlamencie. Sądzę, że posiada Pani wielki 

autorytet wśród swego ugrupowania Platformy Obywatelskiej. 

 Działkę uprawiam ponad 45 lat. W chwili obecnej jestem emerytem o niskich 

świadczeniach emerytalnych. Dlatego staram się o prawidłowe wykorzystanie każdego 

zagonka, aby przyniósł jak najwyższe plony – pomnażał skromne dochody mojej rodziny. 

 

Szanowna Pani Marszałek!  

 

 Postanowiłem napisać do Pani  nie tylko jako do kobiety  ale  do osoby stojącej na 

czele Polskiego Parlamentu, rozumiejącej stan materialny polskich rodzin z których rekrutują 

się działkowcy. 

Przecież są to ludzie w większości emeryci, renciści, osoby naprawdę biedne, które dzięki 

wielkiemu zaangażowaniu, poświęceniu uprawiają te działki w zamian zbierają zdrowe 

warzywa, owoce. 

 Ludzie ci po latach ciężkiej pracy mają jedyną możliwość spędzenia wolnego czasu na 

łonie  natury, spotkanie w gronie rodzinnym wśród przyjaciół. Oni niczego nie pragną bo na 

nic ich nie stać. Taka jest prawda przykra ale prawdziwa. Może być tak, że w przyszłości 

spotka ich coś najgorszego. Będą musieli opuścić te działki bo na to się zanosi. A mianowicie 

jeśli zostanie zmieniona ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych to będzie koniec 

ogrodnictwa działkowego w Polsce. Istniejące przepisy bronią polskiego działkowca. 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skierowany do Trybunału Konstytucyjnego 

dotyczący uchylenia obecnej ustawy o ROD wyraźnie wskazuje, że może dojść do tego. 

Działkowcy utracą dotychczas nabyte prawa gwarantujące spokój, przynależność do PZD. 

Ta możliwość wśród działkowców budzi niepokój, brak pewności jutra. 

 

Szanowna Pani Marszałek! 

 

Uważam, że to co funkcjonuje dobrze niech pozostanie. Jesteśmy organizacją społeczną na 

wskroś demokratyczną, której członkiem może być każdy obywatel, bez względu na  

przekonania polityczne, religijne. Warto tych wartości bronić, gdyż to co mamy to wiemy. 

Obecna ustawa o ROD pozwala nam spokojnie uprawiać nasze działki. Ewentualna zmiana 

nigdy tego nie zagwarantuje.  

 Dlatego proszę Panią Marszałek o zrozumienie, przekonanie parlamentu o 

pozostawienie istniejącej ustawy o ROD w niezmiennym kształcie. 

 

      Z poważaniem i wyrazami szacunku 

 

       Jerzy Komarnicki 
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