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Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Koksiarz" w Zdzieszowicach 
jest zaniepokojony aktualną sytuacją ogrodów działkowych, zrzeszonych w Polskim 
Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie. 

Obowiązująca aktualnie ustawa z lipca 2005r. o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych w swoim kształcie pozwała na dzień dzisiejszy na użytkowanie działek 
nawet przez ubogie grupy społeczne czy konkretne rodziny. 

Natomiast wprowadzenie jakichkolwiek zmian powodujących z różnych 
powodów wzrost opłat za użytkowanie działek, czy choćby tylko przeniesienie ich 
położenia w inne , odległe miejsce, spowoduje rezygnacje z przynależności do PZD 
wielu użytkowników. Na pewno nie będą mogły sobie pozwolić na użytkowanie 
droższej działki, szczególnie osoby i tak już bardzo ubogie, w tym również młode 
rodziny z małymi dziećmi. 

My , jako Zarząd najlepiej widzimy tych wszystkich, dla których posiadanie 
ogródka działkowego jest całym światem. Miejscem gdzie można wyhodować 
świeże, a przy tym wartościowe, warzywa i owoce. Miejscem niedzielnych tanich 
wypadów na łono natury, tak z małymi dziećmi jak i z ludźmi schorowanymi, 
miejscem zabaw dla maluczkich, a dla dorosłych, przypadkowych spotkań ze 
znajomymi. 

Chyba nie trzeba dodawać, że dla ludzi żyjących z jednej emerytury, często 
jeszcze tej ze „starego portfela", czy młodego małżeństwa zatrudnionego na 
najniższej krajowej, co na naszym terenie jest bardzo popularne, - te wyżej 
wspomniane korzyści płynące z tytułu posiadania działki mają wartość podwójną. 

Reasumując powyższe nasz Zarząd zwraca się z prośbą o ochronę, aktualnie 
obowiązującej ustawy w niezmienionym kształcie , a w związku z tym o nie 
pozwolenie kosztem najbiedniejszych, budowania tanim kosztem kolejnych wielkich 
inwestycji dostępnych tylko dla bogatych. Szanujmy tych uboższych. 

NIE WYMIENIAJMY DOBREGO NA GORSZE !!! 
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