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Szanowna Pani Marszałek Sejmu RP. Jestem wieloletnim działkowiczem 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ SAWANNA „ w Ochli i pasjonatem swojej 
działki a także jednym z pierwszych ,który otrzymał status członka Polskiego 
Związku Działkowców i działkowicza w tutejszym ogrodzie. Działkę swoją 
uprawiam już od trzydziestu lat, wybudowałem altanę zrobiłem nasadzenia, 
uprawiam warzywa i wypoczywam w wolnych chwilach od pracy. To spokojne 
miejsce z dala od miejskich blokowisk traktuję jak swój drugi dom, gdzie na 
łonie natury mogę w sposób aktywny wypocząć i zregenerować swoje siły, a 
mojej rodzinie zapewnić tanie i zdrowe warzywa i owoce. Kiedy weszła w życie 
Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych przyjąłem ten fakt z dużą 
aprobatą, ponieważ regulowała ona kwestie prawne ogrodów, oraz zapewniała 
przywileje dla najuboższych. Jednak ten stan rzeczy nie trwał długo. Najpierw 
pojawiła się mętnie przedstawiana prywatyzacja działek i likwidacja Polskiego 
Związku Działkowców. Kiedy to się nie powiodło, na skutek protestów 
działkowców, zaczęto kwestionować podstawy prawne naszej Ustawy jako 
niezgodne z Ustawą Zasadniczą. I tak można by sądzić, źe działkowcy i ich 
Ustawa stała się oczkiem w głowie niektórych naszych parlamentarzystów ,a 
uprawa warzyw i owoców na działkach jest strategicznym elementem polskiej 
gospodarki. Kwestionowanie istnienia Polskiego Związku Działkowców uważam 
za nieporozumienie, ponieważ istnienie tej organizacji zespala ogrody i 
ogrodnictwo działkowe, propaguje wiedzę ogrodniczą oraz zapewnia ochronę 
prawną działkowcom ,i stoi na straży ich żywotnych interesów, jako w pełni 
demokratyczna organizacja. Będąc członkiem tego związku mam prawo wyboru 
mogę być wybieranym do władz na każdym szczeblu władzy związkowej. Jako 
organizacja jesteśmy samowystarczalni i samofinansującym się organem i nie 
oczekujemy żadnego wsparcia od państwa a także byliśmy współtwórcami 
swoich ogrodów zagospodarowując nieużytki, przekształcając je w oazy zieleni. 
Szanowna Pani Marszałek obowiązująca już od ponad pięciu lat Ustawa o ROD 



doskonale sprawdziła się w praktyce,dobrze służąc społeczności działkowej 
dając jej poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa oraz gwarancję nabytych praw. 
Ja nie jestem analitykiem prawa , ale uważam że nie należy zmieniać tego co 
dobrze służy tak licznej grupie społecznej, dlatego też zwracam się do pani 
Marszałek o wsparcie w celu utrzymania obecnego kształtu ustawy o ROD. 
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