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Polski Związek Działkowców 

Rodzinny Ogród Działkowy „Bratek" 

ul. Bohaterów Warszawy 12, 95-060 Brzeziny 

Szanowny Pan 

Sławomir Nowak 

Minister Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratek" w Brzezinach zebrani na 

Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 25 marca 2012r. z niepokojem przyjęli 

informacje o prowadzeniu w kierowanym przez Pana resorcie prac nad zmianami zasad 

funkcjonowania ogrodów działkowych. 

Podjęte prace świadczą o ignorowaniu samorządnej, ponad milionowej organizacji 

działkowców. Jest to zamach na prawa działkowców, które zostały wypracowane na 

przestrzeni kilkudziesięciu lat, również przez Sejm i dobrze służą działkowcom 

i funkcjonowaniu ogrodów. 

Ogród nasz został założony w 1977r. na nieużytkach rolnych, w części na wysypisku 

śmieci, skupia 195 członków. Na działkach prowadzimy ekologiczne uprawy drzew 

owocowych i warzyw. Ponadto poprzez różnorodne nasadzenia krzewów ozdobnych 

i kwiatów ogród stał się namiastką ogrodu botanicznego. Odwiedzany jest często przez dzieci 

z brzezińskich przedszkoli. Obserwując różnorodności nasadzeń i zmieniające się pory roku, 

uczą się reagować na piękno przyrody. 

W dotychczasowym działaniu działkowcy pozyskali sojuszników we władzach 

samorządowych miasta. Skutkowało to oddaniem nieodpłatnie na rzecz Polskiego Związku 

Działkowców w użytkowanie wieczyste gruntu ogrodu i ujęcie ogrodu w planie 

przestrzennego zagospodarowania miasta. 

Ogród mocno wrósł w krajobraz miasta i stał się obiektem użyteczności publicznej, 

jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Działkowcy z ROD „Bratek" podobnie jak 



w innych ogrodach działkowych w ramach obowiązujących przepisów starają się żyć ze sobą 

w zgodzie, wzajemnej pomocy i życzliwości. Nie chcą zmieniać tego, co zostało sprawdzone 

w ramach funkcjonowania ogrodu i przynosi korzyści dla szeregowych członków Związku 

i lokalnej społeczności. Uważamy, że obecnie obowiązujący stan prawny w pełni zabezpiecza 

istnienie i rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Protestujemy przeciw kolejnym próbom zamachu na samodzielność i samorządność 

Polskiego Związku Działkowców. Są ważniejsze sprawy do rozwiązania w kraju niż 

powtarzające się ataki na działkowców i ogrody. 
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