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Współpracując z 17 zarządami rodzinnych ogrodów działkowych powiatu oleśnickiego 

oraz z Okręgowym Zarządem Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu otrzymałem 

niepokojące sygnały o kolejnej próbie zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

z dnia 08 lipca 2005 r . Informacje jakie do mnie docierają wywołują nie tylko mój 

niepokój, ale są dla mnie zaskoczeniem , bowiem ustawa ta sprawdziła się w praktyce, 

nie rodzi konfliktów a wręcz przeciwnie nieustannie prowadzi do rozwoju ogrodnictwa 

działkowego oraz sprzyja rozwojowi miast i gmin i całego powiatu oleśnickiego. 

Działając w ramach ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz w oparciu o Statut 

PZD - zarządy ROD oraz Okręgowy Zarząd we Wrocławiu dobrze realizują swoje zadania 

zarówno w sferze inwestycyjnej, oświatowej jak i socjalnej integrując środowisko 

działkowców oraz scalając społeczeństwo wokół najważniejszych celów. Takie działania 

i bardzo dobra współpraca z działkowcami i organami Polskiego Związku Działkowców 

sprzyja i umożliwia również realizację zadań własnych Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. 

Pragnę podkreślić ,że rodzinne ogrody działkowe mają wpływ na poprawę środowiska 

naturalnego , wzbogacają to środowisko i są bardzo ważnym i pożytecznym elementem 

zieleni. Rodzinne ogrody działkowe są miejscem dalszej aktywności społecznej osób 

szczególnie po zakończeniu pracy zawodowej oraz miejscem spotkań rodzinnych a uprawa 

działek w ogrodach przyczynia się do poprawy zdrowia oraz przynosi rodzinie korzyści 

z własnych wyhodowanych warzyw i owoców. 

Ukształtowane przez ponad 100 lat obecne ogrody działkowe dobrze więc służą 

społeczeństwu a społeczna organizacja - Polski Związek Działkowców właściwie i 

prawidłowo realizuje swoje zadania. 



W tej sytuacji dokonywanie jakichkolwiek zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach 

działkowych uważam za niecelowe a wręcz szkodzące ogrodnictwu działkowemu i 

mogące doprowadzić do zapaści ogrodów a nawet do ich likwidacji. 

Otrzymują: 
1.Premier Rządu RP 
Pan Donald Tusk 
Al.Ujazdowskie 1/3 
00-583 Warszawa 
2.Minister Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Wodnej 
Pan Sławomir Nowak 
ul. Chałubińskiego 4/6 
00-928 Warszawa 

Starostwo Powiatowe w Olełnicy, 56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10, 
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy posiada certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 

Strona internetowa: c-mail: startalwotaim)\viiiH)lc.snicki nl 
Tel. 71 314 01 II, to: 314 01 10 

Z poważaniem 


