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Uczestnicy Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sasanka" w 

Sobótce zwracają się do Pana Ministra o wsparcie naszych starań w obronie ustawy o 

rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005r. 

Jesteśmy zszokowani i zaniepokojeni poczynaniami jakie nieustannie są 

prowadzone przeciwko działkowcom, ogrodom i Związkowi. Nie jesteśmy w stanie 

zrozumieć osób, które swoimi decyzjami i działaniami dążą do likwidacji naszych 

ogrodów w całej Polsce, które są dla wielu rodzin miejscem wypoczynku, wsparciem dla 

ludzi uboższych, a także mają wpływ na rekreacje i zdrowie wielu osób. 

Nasz Ogród podobnie, jak wiele innych w Polsce, nie przeszkadza w rozwoju 

naszego miasteczka i wspiera inwestycje służące ogółowi mieszkańców, dlatego nie 

godzimy się na częściową, a co gorsza całkowitą likwidację działek. Dla wielu z nas 

ogrody działkowe są jedną, jak nie jedyną możliwością relaksu, wypoczynku, spędzania 

czasu na świeżym powietrzu, w otoczeniu zieleni i przyrody. W/w ustawa jest gwarantem 

naszych praw, a przepisy w niej zawarte są najważniejsze dla społecznie działającej i 

samofinansującej się organizacji. Nie chcemy żadnych zmian, które mogłyby skrzywdzić 

wszystkich tych, dla których Rodzinne Ogrody Działkowe są częścią życia. 

Przedstawiając powyższe argumenty pragniemy, przekonać Pana Ministra o 

wycofanie opinii byłego Marszałka Sejmu RP przesłanej do Trybunały Konstytucyjnego, 

dotyczącej wniosków I Prezesa SN. Oczekujemy wsparcia i zrozumienia dla tak licznej 

grupy, jaką stanowią działkowcy wszystkich ogrodów w Polsce. Jesteśmy przekonani, że 



to Pan podejmie radykalne kroki i pomoże zwykłym obywatelom, pragnących tylko 

odrobiny świeżego powietrza i odpoczynku na swoich działkach. Mamy nadzieję, że 

przeciwstawi się Pan wszelkim próbom zmian ustawy o rodzinnych ogrodach 

działkowych i pomoże całej naszej organizacji przetrwać, by mogła dalej funkcjonować 

posiadając swoje prawa. 
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