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Szanowna Pani Marszałek 

Mając na uwadze stanowisko polskich działkowców wyrażone przez II Kongres PZD i IX Krajowy Zjazd 

Delegatów PZD w sprawie ustawy o ROD z dnia 8 lipca 20Q5r. Walne Zebranie członków Polskiego 

Związku Działkowców w ROD „Leśne Oczko" w Nowym Kisielinie obradujące w dniu 24 marca 

2012roku zwraca się do Pani Marszałek o wsparcie nas w walce o utrzymanie tej ustawy, która w 

kontrowersyjnych okolicznościach została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. 

Chcielibyśmy podkreślić, iż dzięki właśnie tej ustawie nasz ogród, który Jest stosunkowo młodym 

ogrodem (22lata) jest wyposażony w nowoczesną sieć energetyczną i własne ujęcie wody głębinowej. 

Urządzenia te powstały i utrzymywane są przy dużym udziale naszych działkowców ale również przy 

wsparciu dotacji z Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze. Dzięki korzystnym zapisom w ustawie 

o ROD mogliśmy pozyskać pieniądze z funduszu rozwoju OZ na sfinansowanie tych inwestycji. Dzięki 

temu, iż ustawa o ROD postrzega Rodzinne Ogrody Działkowe jako swego rodzaju świadczenie 

socjalne jesteśmy z^wonlenl z podatków i opłat administracyjnych. Na podstawie ustawy cieszymy się 

również z dobrych układów z władzami gminy i starostwa powiatowego. Dzięki tym dobrym układom 

droga dojazdowa do naszego ogrodu, który znajduje się w środku la$u (2km od najbliższych 

zabudowań) jest co roku remontowana. 

Dzięki wysiłkom nas wszystkich zmieniliśmy nieużytki leśne w dobrze funkcjonujący ogród, w którym 

dziś już nie ma wolnych i niezagospodarowanych działek, nasi działkowcy są dumni ze swojego 

ogrodu i doceniają możliwość rekreacji i odpoczynku w oazach zieleni które sami stworzyli. 

Mamy świadomość, że ustawa o ROD i Polski Związek Działkowców jest solą w oku dla wielkiego 

biznesu i deweloperów ale wierzymy, że nasz kraj jest dobrym miejscem do życia zarówno dla nich 

jak i dla nas, a wybrany w demokratycznych wyborach parlament potrafi pogodzić zarówno interesy 

nasze jak I biznesmenów. Zapewne jest Pani świadoma, że działkowcy w ogromnej większości 

to emeryci i renciści oraz młode małżeństwa na dorobku. Zwracamy się do Pani jako najważniejszej 

osoby w Parlamencie o to by nie zabierano biednym, by wzbogacić tych, którzy już są zamożni. 
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Szanowna Pani Marszałek 

Liczymy na Pani »wsparcie, jako lekarz pediatra na pewno ma Pani świadomość jak ważny jest zdrowy 

tryb życia I właściwy sposób odżywiania, to właśnie my działkowcy jesteśmy największymi 

entuzjastami przebywania na świeżym powietrzu I uprawy zdrowej, ekologicznej żywności, Mamy 

nadzieją, że doceni Pani jak wielkim dobrodziejstwem jest dla milionowej rzeszy działkowców 

możliwość korzystania z ogrodów działkowych i nie pozwoli Pani zniszczyć naszego dorobku, który 

wspólnie powinniśmy zachować dla przyszłych pokoleń. Liczymy, że nie pozwoli Pani Marszałek 

zniszczyć ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 roku. 

Z wyrazami szacunku 

Przewodniczący Walnego Żebrania Przewodniczący Komisji 
Uchwał i Wniosków 
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