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My działkowcy ROD im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, zwracamy się do 
Pana w sprawie ustawy o ROD. Po zapoznaniu się z propozycją projektu ustawy, 
przygotowaną przez Platformę Obywatelską, pod kierownictwem posła Stanisława 
Huskowskiego. wyrażamy zdecydowany sprzeciw proponowanym zmianom zasad 
funkcjonowania ogrodów działkowych. Jesteśmy oburzeni zapisami typu: 
- majątek PZD przechodzi na Skarb Państwa 
- fundusz rozwoju przechodzi w stan likwidacji 
- dzierżawy działek, zmniejszenie altan do 20 m2. 
Z projektu ustawy jasno wynika, że nie dobro działkowców stanow i je j treść, ale działania 
zmierzające do likwidacji działek. 
Duża część społeczeństwa polskiego bardzo ubożeje. Dlatego na działkach rodziny spędzają 
urlopy, gdyż wielu nie stać na wyjazd nad morze, w góry czy za granicę. Działki dziedziczone 
po rodzicach czy dziadkach cieszą się ogromną popularnością rówTiież wśród ludzi młodych. 
Tam mogą tanio, bezpiecznie, na świeżym powietrzu uczyć dzieci poznawać i szanować 
przyrodę, która w ostatnich latach, w zastraszającym tempie znika z naszego krajobrazu 
zalewanego" betonem poprzez budowę supermarketów, galerii, parkingów czy całych osiedli. 
Przypominamy, że rzesza działkowców stanowi sporą grupę społeczeństwa. Gdyby taka 
krzywdząca ustawa weszła w życie / co wydaje nam się niemożliwe . gdyż wierzymy, że 
posłowie też mają działki i mimo. że ich kieszenie są zasobniejsze niż emerytów, rencistów 
czy bezrobotnych, to jednak zrozumieją co znaczy utrata działki / to było by to bardzo 
niesprawiedliwe i nieuczciwe. 
Sejm nie pozostawiłby wyboru działkowcom, którzy na pewno nie pozostali by dłużni przy 
jakichkolwiek wyborach parlamentarnych, samorządowych czy prezydenckich. Nie chcemy 
władzy, która nie liczy się z potrzebami ubogiego społeczeństwa. 
Liczymy zatem na rozsądne przemyślenia i wycofania się z proponowanego projektu ustawy. 
Uchronimy w ten sposób resztki zielonych płuc miasta, ludzi o najniższych dochodach, będą 
mogli jakoś radzić sobie w życiu uprawiając tanim kosztem warzywa i owoce, a posłowie 
zyskają szacunek tak licznej grupy społecznej. 

V-ce Prezes Zarządu PREZES ZARZĄDU ROD 
im. T. Kościuszki 

f S'Oc ''cJf ¿¿os^MGI 

y i jaj 'M^c -A2/ 

Je . rvjvuw i <-' - f—fYM<i\. 7 


