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Apel działkowców Gminy Łobeskiej w sprawie Obywatelskiego Projektu UstawY o

Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych

Docierają do nas głosy krytyki i ataki różnorakich środowisk, a wŚród nich niestety także

przedstawicieli najwyższychwładzpaństwowych. Ogromnatzęsza działkowców i ich rodzin

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

działkowców spadł kolejny nieoczekiwany cios. Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził

jednak, że ogrodnictwo działkowe musi byc zlikwidowane w naszym kraju. W tej jakZe

istotnej dla setek tysięcy działkowców i ich rodzin sprawie, zabięralt głos politycy, To oni

wszem ogłaszali, ze działkowcom nie stanie się krzywda, ze ogrodnictwo działkowe będzie

istniało. Równiez przywódca Waszej partii Premier Rządu, poł roku temu mówił w mediach,

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

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

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

na1eży się liczyc. Podobny wniosek szykuje Prawo i Sprawiedliwość. Najbardziej

zaniepokoiły nas roz;wtązania przygotowane ptzęz ugrupowanie polityczne Pana

Przewodniczącego. Niepokoj budzą propozycje Posła Stanisława. Huskowskiego zakładające

znaczące ograniczenia, a wręcz odebranie plaw działkowcom. Posłowie PlatformY

obywatelskiej planują całkowitą zagładę ogrodów i działkowców. Wasze propozycje są

szkodliwe społecznie. Nie mamy złudzęn, 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 zrozumtały. Działka to dla wielu z nas jest jedynym miejscem, gdzie

mozemy uciec od szarej codzienności i cieszyó się naturą, gdzie możemy uprawiać zdrowe

warzywa i zbterac z drzęw i krzewów zdrowe owoce, a takżę odpoczywaó (często całą

rodziną). To tu takżę wielu emerytów, rencistów i ogolnie ludzi starszych znajduje

wytchnienie po latach pracy zawodowej, regenerując siły i pracując na rzecz lokalnej

społeczności. Dla wielu polskich rodzin działkajest często jedynym miejscem wypoczynku,

poniewaz nie staó ich na wyjazd na wczasy. Ogrody działkowe są instytucjami uzyteczności

publicznej i dlatego państwo powinno je wspierać, starać się o ich rozwój, anie niszczycto,

co sami działkowcy własnymi rękami przeksztŃcili (najczęściej nieużytki) w kwitnące

enklawy zieleni, To oni przede wszystkim ponieśli koszty założenia i zagospodarowania

obecnych ogrodów działkowych. Apelujemy zŃem do Pan Przewodniczącęgo by korzystając

z przyznanych Panu kompetencji do jak najrzetelnie.jszego i obiektywnego postępowania i

dziŃania do reprezentowania działkowców. Domaganly się aby praca nad projektami nowej

ustawy uwzględniała Obywatelski Projekt Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych



opracowany i wniesiony do Sejmu przęz działkowców, Zabezpleaza on istnienie ogrodów i

pozwala na dalszy rozwoj ogrodnictwa działkowego w Polsce. Uwzględnia zmianY o jakie

wskazał Trybunał Konstltucyjny. Apelujemy do Pana i Posłow VII kadencji abYŚcie

Ąednoczyli się ponad podztaŁami parlyjnymi i wspólnie zadbali o nasze ogrodY, PoPrZeZ

pomyślne procedowanie nad Obywatelskim Projektem Ustawy o RodzinnYch Ogrodach

Działkowych. Wierzymy,że dla Pana nie będzie obojętny los tak wielu ludzi, dla którYch

ogrody działkowe są jedną z nąważniejszych rzęazy w zyciu. Nie zgadzamy się na

eksperymenty prawne z ustawami. Z przykrością konstatujemy, że przez takię działania

platforma obywatelska, której Pan jest członkiem i reprezeniantem, traci swój kaPitał

polityczny i sympatie wśród działkowców. Tego wszystkiego nie mozna lekcewazYĆ. MY na

pewno o posłach Platformy Obywatelskiej nie zapomnimy w roku wyborów. Możecie na nas

Itczyc, zrobimy wszystko aby nie zapomnieć o Waszym stosunku do nas, Wterzymy, że

podjęta przęz Pana i Posłów decyĄa będzie ze wszech miar mądrą, która da działkowcom

nadzieję na mozliwość ochrony ich praw i reprezentacji interesow pIzez ludzi godnYch,

ktorym naprawdę na tym zależy,

Zwyrazami najrvyższego szacunku działkowcy Gminy Łobez.

L.p. Nazwisko iimię RoD Podpis

t. V,rlun a*rńb mł ̂ !rrul, hlf)
2. ź/ł ó*r-"- {ł ńr; /tr
3.

WU-oą l€p urottr-,
4. ^rr\|oJJą Ą a,-1), -

/^
=lftą .'

5. ń' l','-r,, I
6. 7,w\, Wbłu"&_ łe.łr,rz W>*ą,
7.

#o u, , łn", Go, łł, rl !)n l ^,. T
p"ł.. l

8.
t'} p, ł l /ń /t} l u/ł,* /}T / T*' ;|,

/ 7 c-u4ł7
9.

H"rr, ,, .., ff,.rr,7,., ,., oń, ,,ń łr.t ,: /,/,> ,;:,

. la
-,, ...-..*l4

, l .//,l*'
10.

,^{* ćiłrxr*k f ęsą eił X t' f- l? a'oł fi.€ Ą,e az
-.ffi,

t1,,

1łno.Ątk 7/łł,ć5n yyx ;le.i .t h,,u- *>_.*/

12.

'\.n\n,nV &o u^."-
'r"'r{* C @k*.

13. ńółrt ,Jć;4
,,/



t4. J Lrn.,,Jr E, ą ir,,, Ł' {-uł,r"ą c f 5 P-,"* l
7 _/

15. ,} t/ ,/
(Tl l,;ą irl łt, , tłai ł"n Pc(rk ir q, c, Ł/ą: z

ń---,
|' --l

16. 7u rdu,r, Or.*{u Dr*,"*t(W01) ,-%
fl.

R *; fyi*-r* &*,h*
- --J.

"q/lJ\l*
a't -Yt /*łń\"/ ) /

18.
t

o,/)łl^l:ł_kł l-udd)aJ7 §ł,aLwt; lf

/^ -) ; !

&uĄLĄ
19. *iąrran ł*§i*@tar

ł*-., l
fu//.źl-ł-,7}

a/

20. Cąo,, "_,fun XXF'"źIó ź"łą {, ) .ź-,/ 
,,.,

21,. r/"/r'ą:ł,ł""V^ł,eb^b, ,,l 7 r/-ą'
ż2. (*rurłń &rrrauu,e1 ł{q*1ftk/"ęłc 9

,ffiu
23.

łrtW,ł*r_ Ę,lęp* oL,',*ńr*o il M,,UW,
24. ^ /,' 

-_łrr ''J-)enc ko ( / ,4/h qbź(17, *'I 
i:,'

25. {*ń &i,E*r' LU*1= ,%-źź"/ %b/
26.

ffr- iA, GerarOl
,TuDn/ 

n^
/W

'fol ) olir r,'o,' /[oU""& h./l,'r,'ilŃo /b
28. zź4łew6wQ /ua ,,{affis ?oł"L,rh &"Jał,ł,x
ż9. |rtlt&n luń ' 

Qą/ua L
30.

?*rł h, a, ! łt, t ,

^)./ 
eo / ilłt

31.

TŁt,i-rł* t(o.lą..o lu-r} J uio 1lł ć T rł O ,tl
32.

33. ka,łw1 lhlat"an D.ae*o lr
,,-, |, ,Pr\

34.
W^r,-,ń{, y(trfr>, l,){}.trr ńsĄeffi {rą

35. ( {,

36.

37.


