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ZARZĄD 
RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH 
„FIOŁEK" 

ul. Zabrzańska 18 
52-017 WROCŁAW 

Dotyczy : stanowiska Polskiego Związku Działkowców odnośnie sytuacji 
polskich ogrodów działkowych oraz projektu obywatelskiego Ustawy o Ro-
dzinnych Ogrodach Działkowych. 

Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Fiołek" na Księżu Małym 
we Wrocławiu wyraża swoje pełne poparcie dla zgłoszonego obywa-
telskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i rozwią-
zań w nim zawartych. Projekt ten, znajdujący się aktualnie w komisjach 
sejmowych, jest bowiem zgodny z oczekiwaniami całej rzeszy polskich 
działkowców i ich rodzin w zakresie wzięcia w obronę ich interesów, 
czujących się zagrożonym po zanegowaniu postanowień dotychczas 
obowiązującego prawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych przez 
Trybunał Konstytucyjny. 

Działania czynione od kilku lat przeciwko polskim działkowcom oraz 
założeniom ustawy regulującym sytuację polskiego działkowca stanowią -
w przypadku przyjęcia innego rozwiązania - prostą drogę do likwidacji 
na terenie państwa polskiego ogrodów działkowych i to w sposób 
zasługujący na szczególne potępienie oraz niezgodny z zasadami 
obowiązującymi w państwie demokratycznym. Próby te mają znamiona 
dążeń nacechowanych niechęcią a wręcz wrogością wobec całej rzeszy 
działkowców polskich, jako warstwy niezamożnej i wymagającej opieki 
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państwa : „ zabrać biednym, dać bogatym" - to jest hasło tych 
wszystkich, którzy chcą oszukać polskie społeczeństwo, atakując bez 
umiaru działkowców - od dziesięcioleci zrzeszonych w Polskim Związku 
Działkowców. 

Naszym hasłem jest „W jedności siła" i jak wielokrotnie dowiodły 
tego nasze wspólne działania, tak i teraz projekt obywatelski ustawy 
przedmiotowej ustawy jest gwarantem obrony interesów polskiego 
działkowca. Projekt zawiera optymalne rozwiązania, które są odpowiedzią 
na oczekiwania tej warstwy polskiego społeczeństwa. 

Dlatego też wyrażamy swoje zdecydowane poparcie dla tego roz-
wiązania prawnego, które będąc odpowiedzią na zanegowaną dotychczas 
obowiązującą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych - ma na celu 
dobro obywatela w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb w za-
kresie wypoczynku, rekreacji oraz socjalnych potrzeb warstw niezamo-
żnych takich, jak m.in. emerytów i rencistów, a także kształtowania 
postaw oraz zachowań ekologicznych oraz społecznych względem 
istnienia ogrodów działkowych, jako stałego elementu krajobrazu polskich 
miast i gmin. Tym samym liczymy na zrozumienie wagi i znaczenia 
tego problemu w kontekście kształtujących się nastrojów społecznych 
niezadowolenia oraz ubożenie polskiego społeczeństwa. 
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Z poważaniem 
Zarząd ROD Fiołek 

Do wiadomości: 

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, ul. BobroWiecka 1, 
{»-728 Warszawa 

- Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu, ul. Staro-
groblowa 4, 54 - 241 Wrocław 


