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Szanowny ¡'anie Pmle! 
Jako wieloletni działkowcy i działacze Ogrodu Działkowego..*,¡rządka" w Iławie w 

rejonie Warmińsko Mazurskim zwracamy się do Pana Posła w imieniu 200 -członków 
rodzinnego ogrodu z uprzejmą prośbą o podjęcie przez Pana i kolegów ugrupowania 
politycznego PC), skutecznego działania przyjęcia złożonego projektu w Sejmie RP przez 
Komitet inicjatywy Ustawodawczej Ustawy O Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Projekt 
tej ustawy, na pierwszym miejscu stawia szeregowego działkowca i jego rodzinę, realizuje on 
również wszystkie wytyczne zawarte w wyroku TK. Według projektu ustawy, o ROD. ogrody 
prowadzić maja stowarzyszenia, projekt ten nie narzuca działkowcom, jakie to będzie 
stowarzyszenie- zgodne z zasadami demokracji, zadecydują sami działkowcy. 

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

Znając Pana jako aktywnego działacza w PO. potrafiącego załatwić dla obywateli RP 
szereg trudnych spraw życiowych, my działkowcy ręeiśei. emeryci i bezrobotni, mamy 
nadzieje, że pomoże Pan nam działkowcom przyjmując w głosowaniu Sejmowym ten 
obywatelski projekt ustawy o ROD. 

Ustawa ta. gwarantuje nam prawo rozwoju i funkcjonowanie ogrodnictwa 
działkowego w naszym kraju na wzór ogrodów, funkcjonujących w Unii Europejskiej. 

Dzisiaj, kiedy ogrody działkowe się rozwijają ( wbrew raportu NIK-u o stanie 
zagospodarowania ogrodów) i są akceptowane przez środowisko działkowe i społeczność 
lokalną w naszych miastach, w imię prawa chce się je zniszczyć nie biorąc pod uwagę, ponad 
stuletnią tradycję istnienia ogrodów. 

Jako. były Radny Miejskiej w Iławie, znając procedurę przejęcia tych grotów przez 
gminę mam świadomość, ze tych terenów gmina nic oddałaby już działkowcom, dlatego 
mając na uwadze dobro działkowców, środowisko te prosi Pana Posła o pochylenie się nad 
tym projektem obywatelskim i przyjęcia go w niezmienionym kształcie zapisu. 

Szanowny Panie Pośle! 
Iława to piękne miasto położone na pojezierzu iławskim w woj. Warmińsko-

Mazurskim - istniejące i rozwijające się ogrody dofinansowywane przez samorząd miejski są 
ozdobą miasta i terenem wypoczynku łudzi starszych, miejscem przeby wania wczasowiczów 
oraz terenem dla młodzież) szkolnej w zdobywaniu wiedzy z przyrody i ochrony środowiska 
naturalnego. 

Działkowcy ogrodów iławskich na swych spotkaniach dyskusyjnych nad projektem 
obywatelskim, o przyszłym funkcjonowaniu ogrodów, negatywnie odnieśli się do złożonego 
w Sejmie projektu posła Dery. reprezentującego posłów ugrupowania politycznego Solidarna 
Polska./ 

My działkowcy, głęboko wierzymy, znając Pana stosunek do ludzi starszych, że za 
sprawą Pana. i całego ugrupowania politycznego PO. złożony w Kancelarii Sejmu RP projekt 
Obywatelski ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zostanie przez Pana i PO przyjęty. 

Działkowcy to ludzie pamiętliwy dzi> pomoże Pan nam, my pomożemy Panu jutro. 
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