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Podczas spotkania z przedstawicielami rodzinnych ogrodów działkowych w Trzebnicy 

zostałem poinformowany o podejmowanych próbach zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach 

dziatkowych a nawet o przygotowaniach do opracowania nowej ustawy. Informacja ta mocno 

mnie zaskoczyła, bowiem ukształtowane od wielu dziesięcioleci ogrody działkowe działające 

obecnie pod rządami ustawy z dnia 08 lipca 2GG5r. dobrze funkcjonują, rozwijają się i służą 

społeczności Miasta Trzebnica. Dla rodzin działkowców są bardzo ważnym, istotnym miejscem 

gdzie mogą odpocząć, wypoczywać* uprawiając na własne potrzeby zdrowe warzywa i owoce. 

W ogrodach dziatkowych następuje współdziałanie, współpraca wokół celów i zadań 

przyjmowanych na walnych zebraniach. W oparciu o przepisy Statutu PZD i Regulaminu ROD 

społeczne zarządy ogrodów prowadzą działalność zmierzającą do rozwoju ogrodów przy pomocy 

i wsparciu Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu. 

W tej sytuacji nie widzę potrzeby burzenia tego co dobrze działa, nie widzę potrzeby 

dokonywania zmian ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, której przepisy umożliwiają 

również realizację zadań własnych Miasta i Gminy Trzebnica. 

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do Pani Marszalek oraz do Pana 

Premiera o niepodejmowanie działań w celu zmiany dobrze funkcjonującego prawa dotyczącego 

rodzinnych ogrodów działkowych i pozostawienie ustawy z dnia 8 lipca 2005r. w obecnym 

kształcie. 
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Otrzymują: 

1. Premier Rządu RP 

Pan Donald Tusk 

00-583 Warszawa 

2. Minister transportu, budownictwa i 

i gospodarki wodnej 

Pan Sławomir Nowak 

UL Chałubińskiego 4/6 

00-928 Warszawa 

3. Trybunał Konstytucyjny RP 

At. J.Ch. Szucha 12"A" 

00-9Ig Warszawa 

4. Okręgowy Zarząd 

Polski Związek Działkowców 

Ul. Starogroblowa 4 

54-241 Wrocław 
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