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Marszałek Sejmu RP 
Warszawa 

STANOWISKO 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Ustronie" w Pieńkach Królewskich 
z dnia 27 kwietnia 2012 r. 

w sprawie obrony ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
z 8 lipca 2005 r. 

My działkowcy zgromadzeni na Walnym Zebraniu Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Ustronie" w Pieńkach Królewskich zwracamy się do Pani Marszałek 
0 pomoc i wsparcie w obronie idei ogrodnictwa działkowego. Nasz ogród powstał na 
nieużytkach, systematycznie zagospodarowywany własnym staraniem przez 
działkowców. Stworzyliśmy tym samym sobie i swoim rodzinom jedyne możliwe 
w naszych warunkach finansowych zaplecze do godnego i czynnego odpoczynku 
umożliwiającego też przebywanie na świeżym powietrzu w nieskażonym 
cywilizacyjnie otoczeniu 

Obowiązująca ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 r., 
na której straży stoi Polski Związek Działkowców dobrze służy użytkownikom działek 
1 ich rodzinom. Daje w zamian za włożony wkład pracy i finansowy 
w zagospodarowanie 300-metrowego poletka ulgę w postaci zwolnienia 
z opodatkowania gruntu, ale nakładająca też określone rygory przy 
zagospodarowywaniu działki jest od 3 czy 4 lat przedmiotem różnych „zabiegów" 
w celu jej unieważnienia lub znacznego okrojenia jako reliktu i pozostałości po 
czasach niechlubnej „komuny". Ogrodnictwo działkowe w Polsce istnieje już ponad 
110 lat (ogród w niedalekim Grudziądzu pod nazwą „Kąpiele Słoneczne" jest 
najstarszym ogrodem w Polsce. 

Dlatego wnosimy do Pani Marszałek gorącą prośbę: nie zabierajcie nam tych 
własnymi rękami urządzonych kąpieli słonecznych, tak potrzebnych dla naszego 
zdrowia i dobrego samopoczucia, bowiem nie stać nas zarówno na kiedyś 
otrzymywane wczasy czy zagraniczne wyjazdy wypoczynkowe. Niech ta namiastka 
istniejących kiedyś uprawnień socjalnych pozostanie nadal w gestii najniżej 
sytuowanych obywateli naszego kraju. 

Tysiące protestów działkowców do Trybunału Konstytucyjnego, Sądu 
Najwyższego, Rządu i Sejmu RP wymagają wsparcia Pani Marszałek, na które 
liczymy. 

Pieńki Królewskie, 27 kwietnia 2012 r. 

Z wyrazami szacunku 

Przewodniczący 
Walnego Zebrania Ogrodu 


