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Jako wieloletni działacz Ogrodu Działkowego..Grządka" w Iławie w rejonie Warmińsko -
Mazurskim /wracam się do Pana w imieniu organizacji działkowej tego rejonu z uprzejmą prośbą o 
podjęcie działań Parlamentarnych przez klub SI.D nad projektem obywatelskim przyszłej ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych i zatwierdzenia jej w takiej treści, jaka została prszdłożona w 
Sejmie RP. przez Komitet Inicjaty wy l stawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych. 

Projekt tej ustawy został przedyskutowany przez środowisko działkowe oraz zapoznani z nią 
zostali samorządowcy na tych spotkaniach.- akceptując jej treść. 

Wyrok trybunału Konstytucyjnego, unieważniając Ustawę z 2005r o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych w środowiskach działkowych został odebrany negatywnie, ponieważ bezpośrednio 
uderzył w rencistów, emerytów, ludzi bezrobotnych i biednych, dla których skrawek tej ziemi był 
miejscem spotkań rodzinnych sąsiedzkich, oraz dawał dużą satysfakcje produkcji własnych warzy w, 
owoców i kwiatów, 

/łozom projekt obywatelski o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Sejmie RP po jego 
przyjęciu przez członków SI.D, będzie podstawą do dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego w 
naszym kraju, na wzór ogrodów funkcjonujących w Unii Europejskiej. 

Działkowcy naszego ogrodu, są zaniepokojeni ciągłymi od prawic 25 lat działaniami 
zniszczenia Związku i naszych pięknych ogrodów, użytkowanych w większości przez emerytów i 
rencistów. Że ogrody istnieją do dnia dzisiejszego, zawdzięczamy tylko i wyłącznie Pana 
ugrupowaniu politycznemu, które to na wszystkich Zjazdach i Kongresach P /D dawała wyraz 
poparcia dalszego istnienia ogrodów działkowych w naszym Kraju 

My działkowcy, ( w tym duża ilość członków i sympatyków SLD),pokładamy w Panu 
nadzieję, że jako człowiek prawy nie ulegnie Pan przeciwnikom istnienia ogrodów, którzy kosztem 
działkowców chcą się bogacić, sprzedając tereny te deweloperom (nieraz zdewastowane, podmokłe, 
tereny wysypisk śmieci przywrócone zostały do normalnego użytkowania pracą działkowców) Jako 
były Radny Miejskiej w Iławie znając zakusy zmiany zagospodarowania przestrzennego miasta . to 
tereny odebrane działkowców stały by się łupem deweloperów korzystających z krzywdy ludzkiego 
dorobku swego życia. 

My działkowcy, mam nadzieję że znając problemy działkowe, pochyli się Pani nad tym 
projektem obywatelskiej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i przywróci Pan wiarę 
działkowców w mądrość naszego Parlamenty.. 

Panie Przewodniczm y! ~~ Mx działkowcy jesteśmy przekonani, że nie jest obca Panu skała 
protestów kierowanych do parlamentarzy stów oraz do Rządu RP przez działkowców. 

Działkowcy pragną w ten sposób zasygnalizować problem i jego znaczenie dla nas 
społeczności dz iałkow ej. 

Uważamy, że nie racja merytoryczna, lecz polityczna były powodem działania wspomnianych 
ugrupowań politycznym - w szczególności PiS-u.. które doprowadziły do krzywdzącej działkowców 
decyzji Frybunału Konstytucyjnego RP. imieważnieniajac ustawę o ROD z 2O05r ,/nie jednogłośnie-'. 

Głęboko wierzymy Panie Przewodniczący, że za sprawą Pana. i całego ugrupowania 
politycznego SLD. złożony w Kancelarii Sejmu RP, projekt Obywatelski Ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych, zostanie przyjęty przez Parlament 

Zbliżają się wybory Samorządowe i Parlamentarne, działkowcy idąc do wyborów nie 
zapomną waszego poparcia. 

Działkowcy ogrodu..Grządka" w Iławie 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. Projekt ten 
jest projektem niszczącym 120 tradycje ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Prezes ROD ..Grządka" w Iławie 
-' Jan Kamiński 


