
Szanowna Pani Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP 
w Warszawie 

My, Członkowie Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego Związku 
Działkowców w Opolu, którym powierzyło mandat swego przedstawicielstwa 
36 tysięcy działkowców Opolszczyzny zwracają się do Pani Marszałek z gorącą 
prośbą o wysłuchanie głosu rodzin działkowych w sprawie planowanej zmiany 
przepisów prawnych, w oparciu o które funkcjonują od szeregu lat rodzinne 
ogrody działkowe. 

Działkowcy i samorządy ogrodowe chlubimy się naszą ustawą z dnia 
6 maja 1981 roku i jej nowelizacją z 8 lipca 2005 roku, która jest przystosowana 
do obecnych realiów, w których dzisiaj żyjemy - sami ją na etapie tworzenia 
opiniowaliśmy jako bardzo dobry dokument, oczekiwany przez rodziny 
działkowe od ponad wieku. Działkowcy pytają komu i dlaczego przeszkadzają 
ogrody działkowe w miastach i na osiedlach - przecież są to oazy zieleni, 
na które urzędy miast nie wydają ani złotówki, są to miejsca dodatkowych 
pożytków dla rodzin, miejsca wypoczynku i rekreacji, miejsca spotkań 
wielopokoleniowych rodzin - żyjących w blokach nasyconych azbestem 
i innymi środkami chemicznymi. 

Dlaczego od tylu lat wiele sił politycznych dąży do zmiany naszej 
ustawy i pozbawienia nas działkowców naszych ogrodów, naszej radości 
życia tj. działek. 

Nie zważając na wytworzoną przez niektóre instytucje państwowe 
atmosferę niepewności i zagrożenia co do dalszych losów rodzinnych ogrodów 
działkowych - my działkowcy jednoczymy się i stajemy się silniejsi i bardziej 
zintegrowani w upominaniu się o swoje prawa, o pozostawienie w formie 
niezmienionej naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustanowionej 
przez polskie władze ustawodawcze. Nie będziemy biernie czekać i patrzeć 



jak niszczy się milionową organizację pożytku publicznego - przy milczącej 
akceptacji Państwa Polskiego. 

Szanowna Pani Marszałek - tyle ciepła i radości wniosła Pani do serc 
430 delegatów i uczestników Krajowego Zjazdu Delegatów PZD i całej 
społeczności działkowej swoim listem gratulacyjnym, dając nam nadzieję 
na przychylność i poparcie dla poszanowania prawa w demokratycznym 
państwie i poszanowanie woli miliona polskich rodzin. Wysłaliśmy (byliśmy 
delegatami) do Szanownej Pani Marszałek list podpisany przez wszystkich 
uczestników Zjazdu, z prośbą o wysłuchanie głosów tych, z którymi obecnie 
nikt się nie liczy. Mamy nadzieję - choć nie otrzymaliśmy dotąd żadnej 
odpowiedzi lub stanowiska w przedmiotowej sprawie - ale liczymy na Pani 
wsparcie w obronie naszych ogrodów, działek i krajowego samorządu 
organizacyjnego. 

Nie żądamy niczego więcej, nie chcemy pomocy socjalnej - ale mamy 
prawo do obrony nabytych praw i obrony polskich rodzin przed zagrożeniem 
ich ustawy. 
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