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Szanowny Panie Prezesie, 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Rodzinnego im"22 Lipca" w Zielonej Górze 
wraz z członkami PZD w tym Ogrodzie stanowczo wnosi o pozostawienie całej 
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 08.07.2005 roku w jej 
aktualnym kształcie i treści. 

Zmiana zapisów w Ustawie, lub jej uchylenie w całości spowoduje ,że 
prawie milionowa grupa działkowców zostanie pozbawiona swoich ogródków. 

Działki w polskich ogrodach działkowych użytkują w praktyce 
wszystkie grupy społeczne i zawodowe. Działkowcami są robotnicy i urzędnicy, 
emeryci i renciści, a ostatnio również bezrobotni.. Działki uprawiają 
nauczyciele, wojskowi, kolejarze, pracownicy służby zdrowia, urzędnicy, 
pracownicy małych instytucji i zakładów. Obecnie najliczniejszą grupę wśród 
działkowców stanowią emeryci i renciści - 46,9%, następną grupą są 
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych - 24%, znaczną grupę 
stanowią pracownicy umysłowi - 18,4%. Od niedawna rośnie wśród 
działkowców grupa bezrobotnych obecnie 5%. 
Także w naszym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, w przeważającej części, 
użytkownikami ogródków są emeryci, renciści, młode małżeństwa i 
bezrobotni. 
Są to osoby słabo uposażone , które nie mają możliwości budowania sobie 

pięknych posiadłości, dla których działka jest jedynym skrawkiem zieleni, na 
którym mogą odpocząć . Ci ludzie nigdzie nie wyjeżdżają , bo nie mają na to 
funduszy - ba , uprawiane w ogródkach warzywa i owoce są w dobie kryzysu 
ekonomicznego i coraz wyższych cen na te produkty , ratunkiem dla ich budżetu 
domowego. 

I tym właśnie ludziom i wyborcom , obecna władza , wybrana przez nich , 
chce ze wszystkich sił odebrać tę odrobinę radości. 

W czyjej bowiem obronie ,lub interesie staje Państwo Polskie likwidując 
Ustawę o Ogrodach Rodzinnych - chyba nie członków Polskiego Związku 



Działkowców? Zdajemy sobie sprawę ,że na tereny ogródków działkowych 
czekają już niecierpliwie właściciele firm budowlanych , by budować lofty, 
dzielnice willowe lub inne. 
Wierzymy jednak, że za sprawą sprawiedliwego i obiektywnego wyroku nie 
znikną zielone płuca miast ,a działkowcy będą mogli tak jak w minionych 
dziesięcioleciach w spokoju uprawiać swoje ogródki odwdzięczając swoimi 
głosami w trakcie wyborów. 
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