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Szanowna Pani Marszałek! 
Z ogromnym zainteresowaniem i uwagą oczekiwaliśmy na wyniki obrad IX 

Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców. Pani list skierowany 
do delegatów Zjazdu pozwolił nam na krótko mieć nadzieję, że próbę likwidacji 
polskich ogrodów działkowych będziemy mogli już niedługo traktować jak widmo 
przeszłości. Czas jednak mija i nasz entuzjazm słabnie. Mamy podstawy sądzić, że 
Sejm RP nie zmienił stanowiska w sprawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych. Upłynęły już trzy miesiące od Zjazdu PZD i brak jest jakiejkolwiek 
odpowiedzi. Nie zmienił się również kontrowersyjny skład posłów reprezentujących 
nas przed Trybunałem Konstytucyjnym, którzy powinni bronić praw działkowców. 
Jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni i odbieramy to niestety jako dalszy atak 
skierowany przeciwko polskim działkowcom. 
Nasz ogród posiada ponad 65-letnią tradycję i w wielu przypadkach na naszych 
działkach wychowuje się już trzecie pokolenie działkowców. Działki przechodzą 
kolejno na dzieci a następnie na wnuki. Pozbawianie nas podstawowych praw 
wynikających z Ustawy o ROD odbieramy jako zamach na dorobek naszych dziadków 
i rodziców. Przebywanie na działkach, szczególnie w dużych miastach takich jak 
Wrocław, to dla wielu rodzin niekiedy jedyny sposób na spędzanie razem wolnego 
czasu na łonie natury, zwłaszcza dla ludzi starszych bez możliwości wyjazdu z miasta. 
Niejednokrotnie to miejsce opieki dziadków nad wnukami, dla których zabrakło 
miejsca w przedszkolach. Miejsce wypoczynku od zatłoczonych, hałaśliwych ulic, 
marketów i betonowych osiedli. Miejsce spotkań towarzyskich, realizacji swoich pasji, 
wymiany doświadczeń i aktywnego spędzania czasu. Taki tryb życia niewątpliwie 
służy zdrowiu i to nie tylko ludziom w podeszłym wieku. Pani jako lekarz najlepiej to 
zrozumie. 
Chcemy nadal w spokoju i bez ciągłych zagrożeń użytkować nasze działki. Ustawa o 
ROD dobrze służy nam już 7-my rok i bardzo prosimy o pozostawienie jej w 
dotychczasowym kształcie. Liczymy bardzo na wsparcie Pani Marszałek w naszych 
dążeniach do utrzymania gwarantowanych tą ustawą praw działkowców. 
Prosimy o ustosunkowanie się do naszego stanowiska i zawartych w nim obaw oraz o 
odpowiedź na nie. 
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