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My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PLON" w Bełżycach woj. 
lubelskie, jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją wytwarzaną przez partie 
polityczne wokół Polskiego Związku Działkowców i gruntów użytkowanych przez 
działkowców skupionych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 
Przedstawiciele partii politycznych zasiadających w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej 
jeszcze w nieodległym czasie deklarowany swą wielką troskę o działkowców 
i użytkowane przez nich grunty. 

Niestety, publiczne wypowiedzi polityków jakie pojawiają się coraz częściej 
w mediach odbiegają całkowicie od poprzednich trosk o dobro Polskiego 
Działkowca. 

Jest to jawne oszukiwanie działkowców , którego celem jest pozbawienie 
całych rodzin w większości żyjących w ubóstwie, swoich długoletnich trudów 
związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem w należytym stanie 2-3 arowych 
działek. 
Tym przedstawicielom władzy nie możemy wierzyć. 

Dlatego też powstały inicjatywy członków Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych przygotował Obywatelski Projekt Ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych, który zostanie skierowany do Sejmu RP do rozpatrzenia. 

Obywatelski projekt był konstruowany przez działkowców, konsultowany 
w ROD, każdy z nas mógł wnieść do niego swoje uwagi , myśli, spostrzeżenia. 
Jest on nadzieją działkowców, dający działkowcom swobodę zrzeszania się, 
gwarantujący, że ogrody nie znikną z krajobrazu Polski. 

Nadzieją naszą jest również Pani- Szanowna Pani Marszałek. My byliśmy 
z Panią w tych trudnych dla Pani chwilach 2010 roku i jesteśmy przekonani, że 
Obywatelski Projekt Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych który trafi do Pani 
będzie rozpatrywany przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na jednej z nieodległych 
debat. 

Wnosimy zatem, aby trud wykonany przez Polskich Działkowców nie został 
zmarnowany przez politycznych politykierów, a Obywatelski Projekt został uznany 
za najtrafniejsze rozwiązanie dla dobra naszego kraju i wszystkich działkowców. 

W załączeniu przesyłamy Pani Marszałek podpisy poparcia dla 
Obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD od naszej braci z ROD „PLON" 
w Bełżycach. 
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