
Pani Ewa Kopacz

Marszałek Sejmu RP

Apel dzialkowców Okręgu Szczecińskiego w sprawie Obyrvatelskiego Projektu UstawY o

Rodzinnych Ogrodach Działkowych

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

przedstawicieli najwyższychwładz państwowych. OgromnaTzesza działkowców i ich rodzin

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

działkowców spadł kolejny nieoczekiwany cios. Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził

jednak, ze ogrodnictwo działkowe musi być zlikwidowane w naszym kraju. W tej ja\<że

istotnej dla setek tysięcy działkowcow i iclr rodzin sprawie, zabieraIl głos politycy. To oni

wszem ogłaszali, że dziaŁkowcom nie stanie się krzywda, ze ogrodnictwo działkowe będzie

istniało. Równiez 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, zmterzając w konsekwencji do likwidacji

ruclru działkowego i ogrodow w Polsce. Pokazali, że działkowcy to ludzie z którymi nie

naIeży się liczyc. Podobny wniosek szykuje Prawo i Sprawiedliwośó. Najbardziej

zaniepokoiły nas rozwiązanl,a przygotowanę przez ugrupowanie polityczne Pani Marszałek.

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

wlęcz odebranie praw działkowcom. Posłowie Platformy Obywatelskiej planują całkowitą

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

złudzeń, ze likwidacja i nacjonallzac.ja naszego majątku to Wasz cel. Pozbawienie nas

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

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

codzienności i cieszyć się naturą, gdzie mozemy rrprawiaó zdrowe warzywa l, zbtęrac z drzęw

i krzewów zdrowe owoce, a także odpoczywać (często całą rodziną). To tu takze wielu

emerytów, rencistow i ogólnie ludzi starszych znajduje wytchnienie po latach pracy

zawodowej, regenerując siły i pracując na Tzecz lokalnej społeczności. Dla wieltr polskich

rodzin dziŃkajest często jedynym miejscem wypoczynku, poniewaz nie staó ich na wyjazd

na wczasy. Ogrody działkowe są instytucjami uzl,teczności publicznej i dlatego państwo

powinno je wspierać, starać się o ich rozwój, a nie niszczyó to, co sami działkowcy własnymi

rękami przekształcili (najczęściej nieuzytki) w kwitnące enklawy zieleni. To oni przede

wszystkim ponieśli koszty założenia i zagospoclarowania obecnych ogrodów działkowych.

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

reprezentowania interesów milionów obywateli, rowniez działkowców, do jak

najrzetelniejszego i obiektywnego postępowania l dzlałanla. Domagamy się aby praca nad

projektami nowej ustawy uwzględniała Obyrł,atelski Projekt Ustarły o Rodzirrnyclr Ogrodach

Działkowyclr opracowany i wniesiony do Seimu przęz działkowcolv. Zabezptecza on istnienie

ogrodów i pozwala na dalszy rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce. Uwzględnia zmian5,



o jakie wskazał Trybunał Konstytucyjny. Apelujemy do Pani i Posłów VII kadencji abyście
Ąednoczyll się ponad podziałami partyjnymi i wspólnie zadbali o nasze ogrody, poprzez
pomyŚlne procedowanie rrad Obywatelskinr Projektem Ustawy o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych. Wierzymy, że dla Pani nie będzie obojętny los tak wielu ludzi, dla któryclr
ogrody działkowe są jedną z najważniejszych rzęczy w zyciu. Nie zgadzamy się na
eksperymenty prawne z ustawami. Z przykrością konstatujemy, że przez takie działania
Platforma Obywatelska, której Pani jest członkiem, reprezentantem i jedną z przywod,czyń,
traci swój kapitał polityczny i sympatie wśród działkowców. Tego wszystkiego nie mozna
lekceważyc. My na pewno o posłach Platformy Obywatelskiej nie zapomnimy w roku
wYborów. Mozecie na nas liczyc, zrobimy wszystko aby nie zapomnieć o Waszym stosunku
do nas. Wierzymy, że podjęta przez Panią i Posłów d,ecyzja będzie zę wszech miar mądrą,
która da działkowcom nadzieję na mozliwość ochrony ich praw i reprezentacji interesów
przez ludzi godnych, którym naprawdę na tym zależy.

Z wyrazami najwyższego szacunku działkowcy:
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