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Szanowny Parne Premierze! 

Jako długoletni działkowiec Rodzinnego Ogrodu Działkowego,. Grządką" w Iławie 
należącego do organizacji działkowej, jakim jest Polski Związek Działkowców. Ja i cała moja 
rodzina jest zadowolona z tego kawałka ziemi, ło tu. na tym małym skwarku ziemi, moje dzieci 
uczyły się uprawiać warzywa i owoce, oraz, szacunku do pracy i odpowiedzialności do 
podejmowanych dec>zji życiowych. 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11. Lipca 2012r uchylając 24 zapisy ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych (większości przepisów ustawy), bezpośrednio uderzając w 
najuboższą grupę społeczna, jakimi są: recisci, emeryci i bezrobotni. 

Wvrok ten spowodował, że z dniem 21.01.2014r. może nastąpić koniec istnienia ogrodów 
działkowych w Polsce. 

Szanowny Panie Premierze', 

Ja i moi sąsiedzi działkowe), znając Pana przychylność do działkowców, co potwierdził Pan 
na spotkaniach ze społeczeństwem miasta Iławy, mamy nadzieję, ze złożony w Sejmie przez 
Komitet inicjatywy Ustawodawczej Projekt Ustawy O Rodzinnych Ogrodach Działkowych, 
zostanie przez Parlament RP przyjęty w terminowym czasie i podjęta zostanie decyzja ku 
zadowoleniu działkowców. Projekt tej ustawy na pierwszym miejscu stawia szeregowego 
działkowca, projekt realizuje również wszystkie wytyczne zawarte w wyroku TK Według projektu 
ustawy o ROD, ogrody prowadzić mają stowarzyszenia, projekt ustawy nie narzuca działkowcom, 
jakie to będzie stowarzyszenie zgodnie z zasadami demokracji, zadecydują sami działkowcy. 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego swym nie jednogłośnym wyrokiem postawił działkowców 
i cały ruch działkowy pod,.ścianą", - od której uwolnić może tylko najliczniejsze ugrupowanie 
Parlamentarne PO, zadawalając najliczniejszą grupę społeczną, jakim są od ponad 120 lat 
działkowcy, przy jęciem przez. Parlament RP obywatelskiego projekt tej ustawy o ROD 

Historyczne spotkanie z Panem w auli uczelni w (lawie w 2007r, oraz publicznie wyrażony 
szacunku do działkowców, mię jako członka PO umocniło, że kto. jak kto ale Szef Platformy 
Obywatelskiej, nie dopuści do tego, aby ogrody działkowe znikły z planów przestrzennego 
zagospodarowania miast 

Powołanie Pana na stanowisko Premiera RP, w wyniku wyborów Parlamentarnych za sprawą 
dużej grupy działkowców - również tego ogrodu. Ja i moi koledzy działkowcy maja nadzieję, że 
Pan po zapoznaniu się z problemem polskich działkowców wpłynie pozytywnie w PO na przyjęcie 
tego dobrego dla działkowców projektu obywatelskiego o rodzinnych ogrodach działkowych 
złożonego w Sejmie przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. 

Szanowny /'anie Premierze' 
Znając Pana zaangażowanie w rozwiązywaniu wielu problemów nurtujących polskie 

społeczeństwo, jako aktywny były Radny Rady Miejskiej w Nawie w Klubie PO. wierzę w 
pozytywny efekt, przyjęcie przez Parlament RP tego korzystnego dla środowiska działkowego 
projektu ustawy. 

Działkowcy ogrodów iławskich na swych spotkaniach popierających obywatelski projekt 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, negatywnie odnieśli się do złożonego w Sejmie 
projektu posła Dery . reprezentującego posłów ugrupowania politycznego Solidarna Polska. 
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