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Marszałek Sejmu RP

Apel dziatkowców ROD im. ,,XXX-Lecia WP" Łobez w sprawie Obywatelskiego
Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych

Docierają do nas głosy krytyki i ataki róznorakich środowisk, a wśród nich niestety także

przedstawicieli najwyższychwładz państwowych. Ogromnarzęsza działkowców i ich rOdzin

nie moze się czuć spokojna. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego spowodował, żę na

działkowcow spadł kolejny nieoczekiwany cios. Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził

jednak, ze ogrodnictwo działkowe musi byó zlikwidowane w naszym kraju. W tej jakZe

istotnej dla sętek tysięcy działkowców i ich rodzin sprawie, zabtęralt głos politycy. To oni

wszem ogłaszali, żę działkowcom nie stanie się krzywda, że ogrodnictwo działkowe będzie

istniało. Równięż przywódca Waszej partii Premier Rządu, pół roku temu mówił w mediach,

że działkowcom nie stanie się krzywda. Solidarna Polska i Platforma Obywatelska ogłaszając

projekty i propozycje odkryły jednak swoje oblicze, zmierzając w konsekwencji do likwidacji

ruchu działkowego i ogrodów w Polsce. Pokazali, że dziŃkowcy to ludzie z którymi nie

na|eży się \iczyó. Podobny wniosek szykuje Prawo i Sprawiedliwość. Najbardziej

zaniepokoiły nas rozw|ązanla przygotowanę przez ugrupowanie polityczne Pani Marszałek.

Niepokój budzą propozycje Posła S. Huskowskiego zakładające znaazące ograniczenia, a

wręcz odebranie praw działkowcom. Posłowie Platformy Obywatelskiej planują całkowitą

zagładę ogrodów i działkowców. Wasze propozycje są szkodliwe społecznie. Nie mamy

złudzeń, że likwidacja i nacjonalizacja naszego majątku to Wasz cel. Pozbawienie nas

wszystkiego jest Waszym dązeniem, a nie ochroną naszych praw. Jest to dla nas fakt nie

ztozumiały. Działka to dla wielu z nas jest jedynym miejscem, gdzie możemy uciec od szarej

codzienności i cieszyć się naturą, gdzie możemy uprawiać zdrowe waTzywa l, zbterac z drzęw

i krzewów zdrowe owoce, a takżę odpoczywać (często cŃą rodziną). To tu takżę wielu

emerytów, rencistów i ogolnie ludzi starszych znajduje wytchnienie po latach praay

zawodowej, regenerując siły i pracując na TzeQz lokalnej społeczności. Dla wielu polskich

rodzin dział|<ajest często jedynym miejscem wypoczynku, ponieważ nie stać ich na wyjazd

na wczasy. Ogrody działkowe są instytucjami rrzyteczności publicznej i dlatego państwo

powinno je wspierać, starać się o ich rozwój, a ntę niszczyć to, co sami działkowcy własnymi

rękami przekształcili (najczęściej nieuzy,tki) w kwitnące enklawy zieleni. To oni przede

wszystkim ponieśli koszty założęnta i zagospodarowania obecnych ogrodów działkowych.

Apelujemy zatem do Pani Marszałek by korzystając z przyznanych Pani kompetencji do

reprezentowania interesów milionów obywateli, równiez działkowców, do juk

najrzetelniejszego i obiektywnego postępowania i działanla. Domagamy się aby praca nad

projektami nowej ustawy uwzględniała Obywatelski Projekt Ustawy o Rodzinnych Ogrodach

Działkowyclr opracowany i wniesiony do Sejmu przęz działkowców. ZńezpteQza on istnienie

ogrodów ipozwalana dalszy rozwoj ogrodnictwa działkowego w Polsce. Uwzględniazm:'any



r /\(/t )v_/
o jakie wskazał Trybunał Konstytucyjny. Apelujemy do Pani i Posłow VII kadencji abyście

zjednoczyli się ponad podziałami pafiyjnymi i wspólnię zadbalt o nasze ogrody, poprzez

pomyślne procedowanie nad obywatelskim Projektem Ustawy o Rodzinnych ogrodach

Działkowych. Wierzymy,że dla Pani nie będzie obojętny los tak wielu ludzi, dla ktorYch

ogrody działkowe są jedną z najważniejszych rzęczy w życiu. Nie zgadzamy się na

eksperymenty prawne z ustawamt. Z przykrością konstatujemy, żę przęz takię działu^tla

platforma obywatelska, ktorej Pani jest członkiem, reprezentantem i jedną z przywodczyn,

traci swój kapitał polityczny i sympatie wśród działkowców, Tego wszystkiego nie moŻna

lekceważyó. My na pewno o posłach Platformy Obywatelskiej nie zapomnimY w roku

wyborów. Możecie na nas ltczyc, zrobimy wszystko aby nie zapomniec o WaszYm stosunku

do nas. Wierzymy, że podjęta przez Panią i Posłów decyĄa będzie zę wszech miar mądrą,

która da działkowcom nadzieję na możliwośó ochrony ich praw i reprezentacji interesów

przezludzigodnych, ktorym naprawdę na tym zależy.

Zwyrazami najwyższego szacunku działkowcy Gminy Łobez.

L.p. Nazwisko iimię RoD Podpis

1,.

trlr|e,ra, (",ru,lahę xx x. łpefa w ę t/^a*A
2. #j c,r&N x {ł ,rĄr,"o '!{r /l a,l

,-_/. *vp/)ł rlź
..-7: - /

3.1 l,i1

/rfe"ł*o'q1 ,*k.ł_ { łr, C- Li u ć/ ,{
4.

tĄ*e ł R;, 6łvą rd f) ,,ł n,,o f *iW*
5. qiu JĄ*/t"ą_ ł*!,l> ffi"e
6. r _ ł.' t _

.,")lN\O1,ut\ Jtvtbu_ XXV- t"t.r, l..\ F *"|,q \ł."*"
7. fr**ł Pu,*,arn ,Ęullr-,^ d[a.ł''
8.

_tr-a*.tz Ń *-rt (eł'ę ń"ibą
9.

ą-ż- 4

?Ązrz,,gi 3r& Eałoull,
10. ńrl ,*f(ht: U*r-^. Ł}oi,H* ?rqą,up1, 1ł*7

//" .l l,#<={ --L /
\/j

1,1,.

fL,,n,,ncl rr r, €r,/" _\ / reą
12.

Ę ai ,rą 4:f §.$,. L?*r,€i-,l."L- &,,c, t*: q
13.

J}o"ry,iil^p- 1r,rtąr,*
"r

,ffr:ł,ą+o ll ffi,ń&
1,4. [I* ł^}^,l.,,,{*{,,*r*n

l |llłl(



15.

|t;[,;ń.' t ,.uH o^^,(/, \\Y {,.,r* L07 n
1,6. srd btłł ,+ećr}aa .TKk /qn'ą ł ft

-.Ł-'u'] '-vlTą

l

17. Caiaro fa,rl,, W ń-oL'o, &,^
18. , -\-

CVo p r1 ??ł U 
Ł,/ccre,/ł ł źnf., Y/:/:,%n"

19. /**& ,h"Z-*"{ Xyv /eą[, /Jr /*6ez W
20, ł

Ąrn,* -łl kU U.€ł,z n̂ Dlp-(D /
21,. ffi/rrl,-"//7"-ł .b,*4,rr. .,/, ł/7/74
2ż. ń*ł/"ł ń*dn m,*,/ń*go s w
23. /-1

ł,'ł*urlg*, ćJeŃoo / t Y*
,łą,-r,w(Ęąb ff,uu{^

24. b-rŹ fr,,.eńnU, -furrr?; %44łr
25, b..rrź.-Jań,,ĄbźLąłr4ź
ż6.

lł*u,,l,., &ńrrI l /,#nfi
27,

\r-
PaSi"Lq Ąd,,lą 0 a,{ąo u 11 ,

Iilłtu"
^28.,

lv hłr)l ln* hńń,"ry ,4r/ń f ,ł'e /u§ /ffi"\
29.

r\#i\q *_fuej rr-,ńw Kęnrs-Lę ĘCn|źuN lł,ł. /,rń;
30.

hu{fury,łp 'ŁW,W / . ?FLrrc i- U 3.M
31.

t'f o!^Oiqr...;l- 1* n, ?, 9 Cł,,,p T U4r
3ż. ,NŃ CIOL y^hi- *ł unńłĘte-@ ć{W,!
33.

anpr*l {drłĄ"- belr" (: ń#
34.

"\
35.

36.

37.

38.


