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My, działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działowego „Nad Strugiem" w Rzeszowie 
uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo* Wyborczym w dniu 14,04.2012r. zwracamy się 
do Pana Premiera o wyjaśnienie nam działkowcom sporu kompetencyjnego dot ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców. 

Wysyłając nasze pismo z licznymi podpisami, chcemy» aby nasz głos został usłyszany, bo do 
tej pory wydaje nam się, że są lekceważone setki tysięcy podpisów działkowców w obronie ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych. 

Niech dotrą do władz najwyższych nasze głosy w dyskusji jako protesty przeciwko 
zaskarżaniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego, 

Jesteśmy działkowcami, zwykłymi ludźmi zrzeszonymi w rodzinnym ogrodzie działkowym 
„Nad Strugjem" w Rzeszowie (324 działki). Chcemy, by traktowano nas poważnie jako obywateli 
wolnego kraju, którzy mają prawo pytać czy możemy spokojnie żyć, pracować i wypoczywać na 
tych 300m2 działki. Robimy to dła dobra naszych rodzin i nie chcemy zyć w ciągłym strachu, że w 
najbliższej przyszłości dojdzie do zmiany wspomnianej ustawy, rozbicia organizacyjnego związku i 
przejmowania gruntów działkowych przez deweloperów z przeznaczeniem pod różnego rodzaju 
budownictwo. Sprzeciwiamy się temu by tereny ogródków działkowych postrzegane były tylko 
przez pryzmat rynkowej wartości gruntów pod działkami. 

W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, gdzie na każdym kroku widzimy same 
zagrożeni, a dotyczy to wprowadzanych reformach gospodarczych kraju, gdzie zwykły szary 
obywatel, który jest teź działkowcem ciągle jest pod presją, że niebawem zostaniemy pozbawieni 
uprawy tej małej grządki, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

Niedługo pozostanie nam tylko prawo do pracy do 67 roku życia, a już dziś trudno o 
dostępność bezpłatnej służby zdrowia jak też możliwości leczenia sanatoryjnego (bowiem czas 
oczekiwania na realizację wniosku niejednokrotnie wynosi 30 miesięcy) 

Kierując nasze pismo na ręce szacownego Pana Premiera oczekujemy na pisemną informację 
o sytuacji ogrodów i samego Związku Działkowców 
Niepokojąca jest dla nas sytuacja, jeśli słyszy się tu i ówdzie, że cała ustawa o ROD została 
zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego sprawy związane z przyszłością ogrodów 
dotyczą nas wszystkich działkowców - chcielibyśmy poznać naszą najbliższą przyszłość 

Szacowny Panie Prezesie gorąco prosimy o zapoznanie się z treścią naszego pisma i 
udzielenie nam w drodze wyjątku merytorycznej odpowiedzi 
Czy wieloletni dorobek ogrodnictwa działkowego będzie dalej służył me tylko nam, ale również 
społecznościom lokalnym oraz przyszłym pokoleniom? 
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