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STANOWISKO 
uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Sobótka" w Wieluniu 

w dniu 23 marca 2012 r. 
w sprawie obrony rodzinnych ogrodów działkowych 

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sobótka" w Wieluniu zebrani na walnym zebraniu 
sprawozdawczym w dniu 23 marca 2012 roku, wyrażają sprzeciw i zaniepokojenie próbami zmian i podważania 
racji bytu ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2005 nr poz. 1419 ze 
zm.). 

Od 2008 roku, czyli w 3 łata od uchwalenia ustawy rozpoczęły się próby odebrania nam podstaw prawnych. 
Stan ten trwa nadał. Nasza ustawa w obecny kształcie jest dobra, jej zapisy dotyczą ogrodów działkowych 
zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców. 

Dążenie do jej zmiany spowodowałoby pozbawienie nas praw na które pracowaliśmy łatami, pozbawiłoby nas 
naszego miejsca, gdzie wypoczywamy w otoczeniu kwiatów, warzyw i drzew. Miejsca, które dla emerytów jest 
dodatkowo ważnym elementem codziennego życia. Działkowcy w liczbie ponad miliona osób zrzeszeni w 
Polskim Związku Działkowców i członkowie ich rodzin to ogromny elektorat. 

Działka dla naszego środowiska które stanowią w większości emeryci, renciści, ludzie biedni i bezrobotni oraz 
ludzie o niskich zarobkach, to dła nich zdrowie, ekologiczne warzywa i owoce oraz przeważnie tylko jedyne 
miejsce wypoczynku dla nich i ich rodzin. 
Pełnią ważną funkcję „zielonych płuc" w aglomeracjach miejskich. 

Uchwałę kierujemy do Marszałka Sejmu i Prezesa Rady Ministrów z prośbą o wielką rozwagę w 
podejmowaniu decyzji niezgodnych z tak wielką ilością osób uprawiających działki. Sądzimy, że nasz apel 
zostanie wysłuchany i nie pozwolicie na zniszczenie nas jako działkowców. 
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