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Szanowny Panie Prezydencie ! 

Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Tadeusz Kościuszki w Sandomierzu 
zebrani na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 kwietnia 2012 roku proszą Pana o wsparcie nas 
działkowców w walce o zachowanie naszych praw i Ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych z 8 lipca 2005 roku, w jej obecnym kształcie. 

Uważamy, że Ustawa jest bardzo dobra - broni nas działkowców i naszego prawa 
do działki, na której pracujemy i odpoczywamy z rodzinami. 

Obecnie obowiązująca Ustawa o ROD, w pełni zabezpiecza porządek prawny i daje 
ogrodom gwarancję istnienia, dobrowolnie zrzeszonych w PZD. 

Członkami ROD są w przeważającej części emeryci i renciści, ludzie o najniższych 
dochodach, dla których działka jest jedyną przystanią spędzenia czasu, integracji, wypoczynku 
i wzajemnego wspierania się w smutku i radości, jak również znaczącą pomocą ekonomiczną 
dla większości rodzin działkowych. 

Działkę traktujemy nie tylko jako miejsce odpoczynku ale również jako dodatek 
do naszych skromnych dochodów (rent i emerytur) uzyskując pochodzące z uprawy warzywa 
i owoce. Tyle się mówi o zdrowiu i zdrowym odżywianiu, a to właśnie nasze działki 
są miejscem gdzie dbamy o zdrowie i dobre warzywa i owoce. 

Pragniemy zachować taką możliwość spędzania czasu - w otoczeniu przyrody, w zgodzie 
z naturalnym środowiskiem i dlatego prosimy by nam tego nie odbierano. 

Zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim próbom manipulacji przy Ustawie o ROD, 
w naszej opinii dotychczasowa Ustawa jest bardzo dobrym aktem prawnym, ponieważ pozwala 

" " istnienie i rozwój ogrodów działkowych oraz gwarantuje spokojne korzystanie z działek. 
Jesteśmy przekonani, że weźmie Pan pod uwagę głosy działkowców broniących swoich 

praw i nie pozwoli na zniszczenie wieloletniego dorobku polskiego ogrodnictwa działkowego. 
Uważamy, że jest Pan ostatnią deską ratunku dla nas działkowców w obronie Rodzinnych 

Ogrodów Działkowych przed zakusami tych, którzy chcą nam odebrać prawo do tego skrawka 
ziemi i nie zawiedzie polskich działkowców. 

Wyrażamy również nadzieję, że Pan Prezydent, weźmie pod uwagę głosy wszystkich 
działkowiczów z całego kraju i wesprze nas w dążeniu do utrzymania dotychczasowych praw. 

W imieniu działkowców naszego ogrodu już teraz serdecznie Panu dziękujemy 
i wierzymy, że nie pozostawi nas bez pomocy. / / 

Z głębokimi wyrazami szacunku 
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