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My niżej podpisani, jako działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Oaza" 
w Piotrkowie Trybunalskim pozwalamy sobie zwrócić się do Pani Marszałek z 
prośbą o przyjęcie do wiadomości naszych poniższych refleksji dotyczących 
funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych i wykorzystanie ich w pracy 
parlamentarnej. 
Z niepokojem obserwujemy, że od kilku lat podejmowane są działania zmierzające 
do likwidacji ogrodów działkowych poprzez uchylenie ustawy z 2005 roku o 
rodzinnych ogrodach działkowych. Naszym zdaniem ustawa ta w sposób optymalny 
zabezpiecza interesy działkowców, ale także uwzględnia problemy związane z 
prawidłowym rozwojem gospodarczym kraju. 
Niezaprzeczalnym zjawiskiem jest to , iż rodzinne ogrody działkowe spełniają istotne 
funkcje społeczne, gospodarcze, rekreacyjne, integracyjne i ekologiczne. To „zielone 
płuca miast", to miejsca, gdzie nierzadko z racji braku możliwości finansowych dla 
emerytów i rencistów swego rodzaju wczasy. Dla wielu działkowców, działki 
spełniają funkcję produkcyjną wzbogacając ich skromne budżety domowe. 
We wrześniu 2011 roku uczestniczyliśmy w II Kongresie Polskiego Związku 
Działkowców i podczas jego obrad, przedstawiciele Sejmu, Rządu i różnych partii 
politycznych wyrażali swoje uznanie dla ponad 110-letniego dorobku ruchu 
ogrodnictwa działkowego, co utrwaliło w nas nadzieję dalszego jego rozwoju. 
Jednak informacje jakie ostatnio do nas docierają wzbudzają nasz niepokój. Wynika z 
nich, że w uzgodnieniach międzyresortowych znajduje się projekt ustawy 
przygotowany z udziałem pseudo uwłaszczeniowców z pominięciem przedstawicieli 
Polskiego Związku Działkowców, co pozbawia milionową rzeszę działkowców 
obrony swych praw. 
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