
Rodzinny Ogród Działkowy 
„Relaks" w Gorzowie Wlkp. 

Gorzów Wlkp. 31.03.2012r. 

Szanowny Pan 
Donald Tusk 
Premier 
Warszaw 

List otwarty 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks" w Gorzowie Wlkp. zgromadzeni 
w dniu 23 marca 2012 roku na walnym zebraniu zwracają się do Pana Premiera z prośbą o zajęcie 
stanowiska w sprawie istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Od wielu lat borykamy się z zagrożeniem pozbawienia nas tego, co wypracowaliśmy z tak 
wielkim trudem i nakładami finansowymi, na ziemi niechcianej leżącej ugorem. Przekształciliśmy 
ją w piękny ogród, który niczym park stanowi zielone płuca miasta. Jest miejscem wypoczynku dla 
mniej zamożnej części społeczeństwa i nie wymaga nakładów finansowych dla jego utrzymania 
przez samorząd naszego miasta. 

Jesteśmy zaniepokojeni ciągłymi atakami na nasze ogrody, Związek i ustawę o rodzinnych 
ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 r. Ustawa ta przeszła drogę legislacyjną została podpisana 
przez Prezydenta RP i nagle po 6 latach funkcjonowania ustawy o ROD najwyższe władze prawa 
w RP stwierdzają jej niezgodność w Konstytucją. Nie po raz pierwszy podważa się i kwestionuje 
zapisy tej Ustawy, chociaż właśnie ona chroni ruch ogrodnictwa działkowego, będąc formą 
wsparcia dla bardzo wielu niezamożnych rodzin. 

Panie Premierze 

Ogród działkowy dla większości z nas jest swoistą zapomogą by jakoś móc związać koniec 
z końcem przy miernym świadczeniu emerytalnym czy zarobkach znacznie poniżej średniej 
krajowej. 

Dziś ogrody pełnią także ważną funkcję społeczną, rekreacyjną i integracyjną dla szerokiej 
rzeszy działkowców i ich członków rodzin, a odpowiedzialność za jego utrzymanie spoczywa 
na organach PZD, które swoją pracę opierają na Ustawie o ROD . 

Chcemy w spokoju i bez żadnych obaw o przyszłość korzystać z tych naszych małych 
skrawków ziemi. Nie potrzebujemy żadnych zmian w naszej ustawie z dnia 8 lipca 2005r., 
a tym bardziej kwestionowania jej Konstytucyjności. 

Przecież została uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej! 

Panie Premierze 

Mamy głęboką nadzieję, że zechce Pan przyjąć nasze argumenty za słuszne i rozważyć 
możliwość wpływu na rządzących, którzy będą tworzyli nową ustawę o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych by nie zabierali nam nabytych praw. 
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