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Szanowna Pani Marszałek. 
Jestem użytkownikiem działki na,,ogrodzie ROD..Grządka" w Iławie, od ponad 40 lat. 

Na ogrodzie w którym pracuje wraz z mężem, mam wspaniale wspomnienia z wieloletniej pracy 
w Zarządzie ogrodu jako członkini Zarządu Rodzinnego Ogrodu pracując z osobami w podeszłym 
wieku. Od wielu lat jestem poważnie chora, mimo tego działka i sąsiedztwo ludzi podtrzymuje mię w 
takiej kondycji, że mogę jeszcze uprawiać swoi kawałek skrawek ziemi. 

Miła atmosfera społeczności działkowej sprawiła ze nadal włączyłam się do pracy na rzecz tegoż 
ogrodu vv obronie porzuconych zwierząt. 

Przy kro jest mi słuchacz od ponad 25 lat ciągłych ataków na Związek, działkowców i ogrody. 
Uważam, że ogrody działkowe są przystania dla osób i ich rodzin najbardziej poszkodowanych 

społecznie i ekonomicznie, to tu odzyskują spokój, a to zapewniała mi ustawa o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych z 2005r. 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego unieważniają 24 zapisy tej ustawy. w środowisku 
działkowym został odebrany negatywnie, ponieważ uderzył bezpośrednio w ludzi takich jak ja i w grupę 
najuboższą. 

Nadchodzą trudne czasy w Polsce dla tej grupy społecznej, ten kawałek ziemi był dla nich pewną 
gwarancją minimalnej egzystencji. Zapewnienia polityków, że wyrok ten nie uderzy w działkowców jest 
nie prawdą. W ogrodzie są działkowcy którzy zasiadają w Radzie Miasta i jako Radni doskonale 
wiedzą co władze miasta mogą zrobić z tymi terenami uwolnionymi przez działkowców w wyniku 
uchylenia ustawy o ROD. 

% związku z tym gorąco ja i moi sąsiedzi zwracamy się do Pani Marszałek RP, o rozpatrzenie i 
przyjęcie zgłoszonego do Sejmu RP przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Projekt ten został przedyskutowany w środowisku działkowym 
oraz zapoznani z nią zostali samorządowy na ty ch spotkaniach akceptując jej założenia. Jego przyjęcie 
za sprawa Pani Marszałek, będzie podstawą do dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego w naszym 
kraju na wzór ogrodów funkcjonujących w l m i Europejskiej. 

Przeciwna jestem, by dla spełnienia oczekiwań zainteresowanej grupy ludzi zniszczona została 
idea ogrodnictwa działkowego z ponad 100 letnia tradycją w Polsce. 

Szanowna Pani Marszałek. 
Zwracam się wraz. z moimi sąsiadami działkowcami do Pani z uprzejma prośbą o pomoc w 

pozytywnym załatwieniu wspominanego projektu Obywatelskiego Ustawy o ROD. gwarantującej 
działkowcom spokój i bezpieczne korzystanie z. działek. 

Ja i moi koledzy działkowcy, ogrodu.,Grządka" w Iławie na swych spotkaniach 
omawiające projekty ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, negatywnie odnieśli się do 
złożonego w Sejmie projektu posła Dery. reprezentującego posłów ugrupowania politycznego 
Solidarna Polska. 

Z przykrością muszę stwierdzić, ze przez negatywny stosunek Platformy Obywatelskiej do 
działkowców, której Pani jest członkiem i reprezentantem, traci PO i Pani swój kapitał polityczny i 
sympatię wśród działkowców 

Działkowcy to ludzie pamiętliwi dziś pomoże Pani nam. my pomożemy Pani jutro. 

Z poważanie działkowiec 
/ ROD „Grządka" w Iławie 

/- Janina Makszewska 
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