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Szanowny Panie Premierze ! 

 W imieniu 100 tysięcznego okręgu śląskiego, a przede wszystkim jako 

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zwracamy się do Pana Premiera z apelem i 

prośbą o poparcie działkowców i ich Związku w obronie ustawy o rodzinnych 

ogrodach działkowych, a co się z tym wiąże polskiego ruchu ogrodnictwa 

działkowego. 

 Ogrodnictwo działkowego w Polsce  ma za sobą już ponad 100 lat tradycji. 

Pierwsze ogrody działkowe zostały zakładane już na początku XX wieku. Przez 

lata pomimo ciężkich okresów zapisanych na kartach naszej historii, ruch 

ogrodnictwa działkowego stale się rozwijał i chcemy żeby rozwijała się nadal. 

Rodzinne Ogrody Działkowego są istotnym  

i ważnym elementem infrastruktury miast i gmin. Pełnią funkcje wypoczynkowo - 

rekreacyjne, a także wiele funkcji socjalnych. Bardzo dziwi nas fakt, że 

wypracowany przez lata dorobek chce nam się odebrać i zaprzepaścić. Nie 

ukrywamy, że to dzięki ciężkiej pracy działkowców tereny, niegdyś zdegradowane 

stały się pięknymi ogrodami działkowymi, a ich poziom stoi na wysokim poziomie 

i jest porównywalny z ogrodami funkcjonującymi w całej Europie. 

W obecnej chwili toczy się postepowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym  

w sprawie zaskarżonej ustawy o ROD. Naszym zdaniem podjęte w tym zakresie 

działania są bezpodstawne i godzą w interesy zwykłych obywateli RP. Pragniemy 

podkreślić, że Rodzinne Ogrody Działkowe służą wielu milionom polskich rodzin. 

Są dla nas częścią naszego życia i chcemy ich zachowania zarówno dla nas jak i 

dla przyszłych pokoleń. Natomiast obecna sytuacja oraz niejasna polityka państwa 

wobec ogrodów działkowych tworzy stan niepewności i zaniepokojenia wśród 

społeczności działkowców. 

Stąd nasza gorąca prośba do Pana Premiera o poparcie naszych interesów. Mamy 

nadzieje, że dzięki Pana staraniom i poparciu obecna sytuacja ulegnie jak 

najszybszej zmianie, dzięki czemu milion polskich rodzin będzie mogło na nowo 

w spokoju cieszyć się swoim ogrodem. 

 

Z wyrazami szacunku ! 

 

Uczestnicy wspólnego spotkania członków Prezydium OZ Śląskiego i Delegatur 

Rejonowych  OZ Śląskiego PZD 

 

- podpisy sygnatariuszy - 


