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A P E L 
w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych podjęty na Walnym Zebraniu 

w dniu 22 kwietnia 2012 roku. 

Szanowny Panie Premierze 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks I" w Koluszkach wyrażają stanowczy sprzeciw 
wszelkim próbom zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych wnoszonych przez różne 
opcje polityczne. Obecna ustawa jest gwarantem porządku prawnego w Ogrodach Działkowych. 

My działkowcy uważamy, iż obecna Ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku w sposób zgodny z prawem 
obowiązującym zabezpiecza interesy nas działkowców i nie ma potrzeby jej zmieniać. Stanowczo 
sprzeciwiamy się niszczeniu Ogrodów Działkowych, które stanowią dorobek wielu pokoleń, nas 
Polaków w naszym własnym kraju. 

Wiemy ile wysiłku i finansowych nakładów poniesiono organizując ogrody działkowe by 
przekazane niegdyś w użytkowanie bagna, wysypiska, gruzowiska czy zwyczajnie rzecz nazywając 
nieużytki przez nikogo niechciane, doprowadzić do dzisiejszego stanu i przekształcić je w zielone 
płuca naszych miast. 

Nie zgadzamy się na pozbawienie nas prawa użytkowania działek, które sami stworzyliśmy z 
ugorów wkładając w to naszą ciężką pracę i pieniądze, a teraz mamy pozwolić na to, aby w 
majestacie prawa zabrano nam to, co na działkach zrobiliśmy. 
Tak się nie postępuje w Demokratycznym Państwie prawa. 

My działkowcy nie godzimy się na wykorzystanie konstytucyjnych mechanizmów w interesie 
zamożnych grup ekonomicznych do uchylenia demokratycznie przyjętej i powszechnie popieranej 
ustawy, która służy najuboższym warstwom naszego społeczeństwa. Podważanie ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych to uderzenie w miliony polskich rodzin. 
APELUJEMY o pozostawienie Ustawy o ROD, gdyż Ustawa ta w obecnym kształcie pozwala nam 
działkowcom na integrację, spokojne uprawianie naszych działek oraz odpoczynku po ciężkiej pracy 
dla naszego kraju. Obecna Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i Polski Związek Działkowców 
jest gwarantem istnienia naszych Ogrodów. 
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