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Szanowna Panie.Przewodniczący 
Jako wieloletni działacz związkowy, jestem użytkownikiem dziatki na..ogrodzie ROD„Grządka 

w [hiwie w rejonie Warmińsko-Mazurskim, zwracam się w imieniu organizacji działkowej i 
działkowców tego ogrodu o podjęcie działań Parlamentarnych przez klub PO nad projektem 
obywatelskim przyszłej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i zatwierdzenie jej w takiej treści, 
jaka została przedłożona vv Sejmie RP, 

Na ogrodzie, w którym pracuje od 45 lat wraz z cała rodziną, mam wspaniale wspomnienia / 
wieloletniej pracy w tym ogrodzie. Jako wiceprezes Zarządu Rodzinnego Ogrodu, mam kontakt z 
wieloma działkowcami o różnym przekroju wiekowym i różnej kondycji zdrowotnej. Dla tych ludzi 
skrawek ziemi tej. jest miejscem spotkań; rodzinnych, sąsiedzkich, młodzieży szkolnej i odwiedzających 
Iławę turystów. Dla mię i dla działkowców działka ta daję dużą satysfakcję z produkcji własnych 
warzyw, owoców i kwiatów. To tu w ciągłym załatwianiu problemów działkowców, zapominam o coraz 
w i ę k szych t rudności ach ży c to wy ch. 

Jako wieloletni członek związkowy, staram się negatywny stosunek do działkowców ze strony 
niektórych ugrupowań politycznych łagodzić zapewniając ich, że partia, która sprawuje obecnie władze 
w RP - działkowców nie skrzywdzi i taką nadzieję pokładam w Panu Przewodniczącym PO. 

Uważam, ze ogrody działkowe są przystania dla rodzin najbardziej poszkodowanych społecznie i 
ekonomicznie, to tu odzyskują spokój, a to zapewniała mi ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
z 2005r . która to ustawa została przyjęta również przez, posłów PO. 

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. 

Zapewnienia polityków, że wyrok ten nie uderzy w działkowców, odbierane są prze 
działkowców negatywnie. Jako działacz związkowy orientuję ssę doskonale, jaki los spotkałyby 
działkowców ze strony urzędników miasta, gdyby zostały uwolnione tereny zajmowane przez 
działkowców. 

W związku z rym gorąco ja i moi sąsiedzi działkowcy, zwracamy się do Pana 
Przewodniczącego PO, o rozpatrzenie i przyjęcie zgłoszonego do Sejmu RP przez Komitet 
Inicjatywy l s tawodawezej Projektu Obywatelskiego Ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych. Projekt ten został przedyskutowany w środowisku działkowym oraz zapoznani z nią 
zostali samorządowcy miasta na tych spotkaniach - akceptując jej założenia. Uważamy, że ten projekt 
Obywatelski akceptowany przez milionową społeczność działkową, nie zostanie wrzucony do kosza, 
lecz Parlamentarzyści RP pochyla się nad nią i zatwierdzą ją ku zadowoleniu działkowców. Przyjęcie 
tego projektu ustawy o ROD za sprawa Pana Przewodniczącego PO. będzie podstawą do dalszego 
rozwoju ogrodnictwa działkowego w naszym kraju na wzór ogrodów funkcjonujących w Unii 
Europejskiej. Gorąco wierzę, że Pan Przewodniczący PO osoba wrażliwa na ludzką krzywdę, pomoże 
mię i moim kolegom działkowcom u uchwaleniu przez Parlament RP tej obywatelskiej ustawy o ROD, 

Przeciwny jestem, by dia spełnienia oczekiwań zainteresowanej grupy ludzi zniszczona została 
idea ogrodnictwa działkowego z ponad 130 letnią tradycją w Polsce. 

Szanowny Panie Przewodniczący. 
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 

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

/ poważanie działkowiec 
,> ROD „Grządka" w Iławie 
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