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Szanowny Panie Prezydencie 

W imieniu 2500 działkowców użytkujących działki na terenach Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego im. „ Brzeg „ w Brzegu przesyłam gorące podziękowania dla Pana Prezydenta za 
to, że złożył Pan podpis pod Ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Podpisana Przez 
Szanownego Pana Prezydenta Ustawa nareszcie da nam działkowcom nadzieje na spokojne 
uprawianie tych naszych działek. 

Panie Prezydencie. 
Skierowany do Szanownego Pana list - pismo Związku Miast Polskich żądających 

uchylenia podjętej Ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. godzi w dalszy byt ruchu działkowego w 
Polsce. 

Zadajemy sobie, a szczególnie tym Panom reprezentującym tak strasznie pokrzywdzone 
obecne Samorządy - czy krzywdząc 4- czteromilionową rzesze działkowców można ratować 
zadłużone finanse miast .My działkowcy mniemamy, że Panowie Burmistrzowie , Prezydenci 
miast korzystając z środków unijnych nauczyli się rządzić i gospodarować szerokim gestem i w 
obecnej sytuacji gdy Unia Europejska zmniejszyła wysokość dotacji wskazując cele na, które 
mają być wydatkowane Panowie Samorządowy bez skrupułów sięgają po grunty działkowców. 

Tereny pod ogrody były przekazane przez władze samorządowe, a były to nieużytki -
tereny wysypisk odpadów komunalnych i śmieci, tereny podmokłe - zalewowe, na których 
działkowcy ciężką pracą dużymi nakładami własnych środków finansowych stworzyli piękne 
ogrody warzywno - owocowe. 

Działki nadal są użytkowane przez naszych mieszkańców miast o niskich dochodach 
finansowych bo są to emeryci ludzie bezrobotni, pracownicy o niskich zarobkach i dla nich 
uzyskiwane plony na działce stanowią ogromną pomoc i uzupełnienie domowych budżetów. 
Działkowców nie stać jest na korzystanie z wczasów krajowych nie mówiąc o zagranicznych 
dlatego też bardzo sobie chwalą pobyt w ciągu całego okresu wegetacyjnego na działkach , 
twierdząc, że przebywają na „RODOS,, a skrót ten znaczy : 

„ Rodzinny Ogród Działkowy Ogrodzony Siatką „ 

Panie Prezydencie. 
Działkowcy widzą co się dzieje z gruntami, które są zabierane działkowcom - stają się 

one przedmiotem obrotu spekulacyjnych działań grupy ludzi majętnych posiadających środki 
finansowe, które pomnażają kupcząc terenami zabranymi działkowcom. 

Działkowcy zawsze wyrażają zgodę na przekazanie terenów ogrodów przeznaczonych 
na cele społeczne, budowę mieszkań, budowę zakładów pracy, a więc na cele polepszenia 
warunków życia społeczeństwa 

Przychylając się do wniosków zawartych w piśmie Związku Miast Polskich zezwoli 
Pan na nie skrępowane handlowanie gruntami dotychczas użytkowanymi przez działkowców. 



Działkowcy nie otrzymają żadnej rekompensaty - odszkodowania za wniesiony trud, 
za ciężką pracę i zostaną pozbawieni radości przebywania na własnej działce. 

Prosimy więc gorąco o odrzucenie żądań Panów Samorządowców i ich 
zaprzyjaźnionych Panów nowobogackich, którzy na krzywdzie ludzi biednych budują swoje 
bogactwo . 

Prezes Zarządu 


