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APEL 

do Posłów „Ziemi Opolskiej" na Sejm RP 
sprawie procedowania projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

Jest nas w okręgu opolskim ponad 36 tysięcy działkowców. Uprawiamy 
działki od początku XIX wieku do chwili obecnej. Oprócz uprawy ogrodniczej 
dbamy o stały rozwój ogrodów, o ich modernizację i wyposażenia w urządzenia 
służące do rekreacji, wypoczynku dorosłych oraz o miejsca zabaw i edukacji dzieci 
i młodzieży. 

Działka dla rodzin działkowych w obrębie miast, w pobliżu 
wielokondygnacyjnych bloków - stanowi dla emerytów i ren'cistów sens życia, 
stanowi miejsce integracji pokoleń i społeczności lokalnej, a dla dzieci stanowi 
obcowanie z przyrodą, wychowuje i uczy jej poszanowania. 

Działki ogrodnicze uprawiają mieszkańcy 15 narodowych krajów Europy, 
stały się one elementem pomocy ekonomicznej i socjalnej dla. rodzin o najniższych 
dochodach, przywracając im zdrowie i wydłużając życie. ' \ 

W okresie ponad wiekowego funkcjonowania ogrodów działkowych 
w Polsce - rozwinął się ruch działkowy na gruntach stanowiących odłogi, 
wysypiska śmieci, bagna i inne nieużytki rolne, doprowadzając je do pięknych 
enklaw ukwieconych zieleni w miastach i na ich obrzeżach. Wszystko to było i jest 
wykonywane bez udziału środków państwowych, a tylko własną praca 
i zaangażowaniem każdego działkowca i jego rodziny. 

N Szanowni Posłowie 

- przedstawiciele naszego społeczeństwa zasiadający w obu Izbach 
Parlamentarnych - zwracamy się do Was wszystkich i do każdego z osobna 
- nie pozwólcie na zniszczenie tak bogatej tradycji ogrodnictwa działkowego 
w Polsce, i na Opolszczyźnie, na zjednoczony jego ruch w Polskim Związku 
Działkowców i jego strukturach terenowych - dzięki, którym szczycimy się dzisiaj 

http://www.ozoopole.p2xl.pl


wspaniale zagospodarowanymi ogrodami i działkami - za utrzymaniem, których 
opowiedziało się prawie milion osób - członków rodzin działkowych. Na forum 
Sejmu w najbliższym czasie będzie procedowany obywatelski projekt ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych - projekt szeroko dyskutowany, wcześniej 
konsultowany, który w pełni odpowiada wszystkim działkowcom - jest 
nowoczesny, wolny od wniesionych zastrzeżeń przez Trybunał Konstytucyjny, 
zachowuje tradycje i nabyte przez długie lata prawa działkowców. 

Wyznaczony termin uchwalenia przez Sejm RP nowej ustawy o ogrodach 
działkowych nieubłagalnie kończy się za dwa miesiące - a trwa nadal procedowanie 
tego dokumentu - pomóżcie nam działkowcom, włączając się w tok tak ważnej 
sprawy swoją interwencją o doprowadzenia uchwalenia przez Sejm nowej ustawy, 
dla zachowania ogrodów działkowych dla miliona polskich rodzin. 

e k O 

h Okręgowy o 
Zarząd 
Opolski o./ 

> O p o 

Prezydium Okręgowego Zarządu 
Opolskiego Polskiego Związku Działkowców 

w Opolu 

/-/ Jan Gręda 

WicĄjrezes 

/-/ Czesi 

/-/ Tadeusj Rutko 

CzłonekV, 

/-/ Władysław Maj 

Sotcret 

I-I Tererf* Śtrzelec 

zfóftek 

/-/ Stefan C 

Czł 

/-/Kazimi rzPabian 

[cęgowej Przę^odni 
Komisji Rewizyjnej PZD 

Przewodniczący Okręgowej 
KormsjfRozjemczej PZD 

Boroń 
< 

Opole, 05 listopada 2013 r. 


