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Szanowna Pani Marszałek I 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „22 Lipca" w Zielonej Górze 

uczestniczący w dniu 11-03-2012 r. w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, zwracają się do 

Pani Marszałek z prośbą o wsparcie naszych tj. członków Polskiego Związku Działkowców 

działań o niezmienianie obecnie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Podważanie konstytucyjności tej ustawy jednoznacznie wskazuje, że jest to działanie mające 

na celu rozbicie ruchu działkowego w Polsce, likwidacją samorządnej organizacji skupiającej 

milion polskich rodzin czyli Polskiego Związku Działkowców, a pozyskane po likwidacji 

ogrodów atrakcyjne grunty zostaną sprzedane na cele komercyjne. Polskie rodziny 

działkowców w przeważającej większości zaliczane są do starszego pokolenia I najniżej 

sytuowanej ekonomicznie części społeczeństwa, dla których działka jest szansą na 

poprawienie domowego budżetu oraz stanowi miejsce aktywnego wypoczynku i spotkań 

rodzinnych. To nasze rodziny przez wiele lat, własnym nakładem sił i środków dokonują 

nasadzeń, wyposażają swoje działki w niezbędne urządzenia, studnie głębinowe, sieć 

wodociągową i elektryczną, wewnętrzne alejki, place zabaw dla dzieci, domy działkowca 

tworząc w ten sposób przepiękne enklawy zieleni I niejednokrotnie odciążając samorządy 

lokalne od konieczności tworzenia i utrzymywania terenów zielonych w miastach. 

Uchwalenie przed siedmiu laty ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych było 

poprzedzone konsultacjami z działkowcami, a zawarte w niej zapisy wynikają z ponad 

stuletniej tradycji ruchu działkowego I są zabezpieczeniem należnych nam praw do 

użytkowania działek, a Polski Związek Działkowców jest skutecznym gwarantem do ich 

poszanowania 1 przestrzegania. 

Szanowna Pani Marszałekl 

Wyrażamy wielką nadzieję, że przedstawiciel Sejmu wskazany przez Panią Marszałek 

w Trybunale Konstytucyjnym, będzie bronił obecnej ustawy, a nie ją podważał. 

Ciepłe i pełne życzliwości słowa skierowane przez Panią Marszałek w liście do IX Krajowego 

Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców, mądrość, rozwaga i zrozumienie 

kilkumillonowej rodziny działkowców pozwalają nam wierzyć, że swoim autorytetem 

wesprze Pani Marszałek starania działkowców o utrzymanie ustawy w obecnym kształcie. 
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