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Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego uczestnicy walnego zebrania w Kietrzu 
Województwo Opolskie, Kierujemy naszą Serdeczną prośbę do Pani Marszałek by Swoim 
autorytetem wsparła wielką rodzinę działkowców o zachowanie naszych ogrodów i praw 
zawartych w ustawie ROD. Nasza ustawa w obecnym kształcie o rodzinnych ogrodach 
działkowych obowiązuje od 2005 roku. Ustawa ta jest dorobkiem pokłosiem naszych 
doświadczeń z przeszłości. 

Na pierwszym w historii Kongresie PZD odbytym latem 2009 roku w ogromnej liczbie 
reprezentowani członkowie ROD z członkami wszystkich opcji politycznych - poza PiS -
wszyscy poparli istnienie tej ustawy i trwały sens jej bytu. Zaowocowało to zdecydowanym 
odrzuceniem pierwszym czytaniu projektu ustawy PiS przez Sejm RP zmierzającego w 
praktyce do likwidacji naszego milionowego związku, jego struktur i nacjonalizacji majątku 
bez odszkodowań. Wówczas mieliśmy nadzieję, że wreszcie nastąpi spokój i stabilizacja dla 
naszego związku i jego struktur. 

Niestety nasze nadzieje okazały się złudne, otóż Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
popierany przez polityków-wiadomej opcji, odczytujemy jako kolejny atak na nasz Związek i 
jego członków. Uzasadnienie tego wniosku jednocześnie świadczy o tym, że sporządzono go 
nie znając realiów obowiązujących i panujących w ogródkach i prawdziwych bolączek 
naszych działkowców. Znowu okazało się, że władza tym razem sądownicza wie lepiej 
niż jej obywatele, co dla nich najlepsze i ważniejsze. Kolejna fala naszych apeli i protestów 
spowodowała, że nastąpił swoisty złośliwy odwet na działkowcach, którzy ośmielili się mieć 
swoje zdanie - odmienne niż władza. Wszyscy działkowcy jesteśmy głęboko przekonani, że 
ten i wcześniejszy wniosek był całkowicie nie przemyślany, tak jak sama inicjatywa jest 
bezmyślna i w ogóle niezasadna. 

Szanowna Pani Marszałek! 
Nasze ogrody to nie tylko działki - na których użytkownicy uprawiają swoje poletka. To 
tereny zielone w miastach, miejsca integracji, spokoju rodzin i całych społeczności lokalnych, 
są doskonałym mechanizmem pomocy socjalnej dla najuboższych. 
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Działki to sposób na życie, a jej uprawa to jedna z nielicznych form aktywności fizycznej kilku 
milionów zwykle starszych wiekiem Obywateli Polski. 

Szanowna Pani Marszałek, jako lekarz powszechnie szanowana wie zaś najlepiej, że 
same korzyści społeczne płynące z aktywności tak dużej grupy osób stanowią wartość 
uzasadniającą wsparcie i szczególną ochronę ogrodnictwa działkowego ze strony Państwa. 

Szanowna Pani Marszałek! 
Ponad półtora tysięczna (1,500 ) rodzina naszego ogrodu działkowego zwraca się do Pani 
Marszałek o wysłuchanie głosu działkowców. 
Nasz głos to jednoznaczne wołanie o zachowanie naszej ustawy ROD i ogólnopolskiego 
samorządu działkowców w ramach PZD. 

Z serdecznymi Pozdrowieniami 

Sekretarz ROD 
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