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W związku pojawiającymi się od dłuższego czasu informacjami dotyczącymi zmiany Ustawy 
0 Rodzinnych Ogrodach Działkowych wyrażam swoje głębokie zaniepokojenie rozwojem 
sytuacji związanej z funkcjonowaniem Ogrodów Działkowych w Polsce. 
W odczuciu Działkowców zaskarżenie Ustawy ROD do Trybunału Konstytucyjnego przez 

Pana Prezesa Sądu Najwyższego stawia pod znakiem zapytania istnienie ogrodów 
działkowych w Polsce oraz powoduje zdumienie, gniew i dezaprobatę w naszym środowisku. 
Zdecydowana większość Działkowców są to ludzie niezamożni, starsi, często emeryci i 
renciści. Oczekują oni pełnego szacunku i poważnego traktowania ze strony instytucji i 
organów państwowych. Chcą, aby nie decydowano o nich bez nich, żądają gwarancji spokoju 
1 stabilnych unormowań prawnych w zakresie działalności i rozwoju Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych. Aktualnie obowiązująca ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych cieszy 
się powszechnym poparciem Działkowców, społeczności lokalnej i samorządów, czego 
najlepszym dowodem jest zebranie ponad 619 tysięcy podpisów Działkowców i innych osób 
pod apelem o zachowanie naszej ustawy w obecnym niezmienionym kształcie, a co za tym 
idzie, utrzymaniu gwarancji dla praw i dalszego istnienia ogrodów.Ogrody na ziemiach 
polskich przetrwały wszystkie,nawet najczarniejsze czasy w historii naszego 
Państwa.Dobrodziejstwa, jakie niosą ze sobą ogrody działkowe, 
sprawiły, że mają one przyjaciół wszędzie, gdzie tylko ich idea została 
zaszczepiona. Wystarczy wspomnieć, iż brytyjskie ogrody cieszą się oficjalnym 
patronatem księcia Karola, a dorobek przeszło miliona niemieckich 
działkowców znalazł pełne uznanie w oczach Kanclerz Angeli Merkel. 
Ogrody działkowe spełniają wiele pożytecznych funkcji m.in. są to funkcje środowiskowe 
wychowawcze, wypoczynkowo-rekreacyjne i oświatowe. Dziś ogrody działkowe coraz 
częściej przejmowane są przez przedstawicieli młodego pokolenia.Przykładem tego również 
jest moja osoba. To na działce w ROD „ZAMOŚCIE" w Zabierzowie spędzałam czas z moją 
córką niebawem już studentką Wyższej Uczelni. 
Zadaję pytanie: Dlaczego w naszym kraju jest tyle ataków na Działkowców i ogrody oraz 
czemu to ma służyć? 
Pani Profesor! 
Jako przedstawiciel młodego pokolenia,Członek OZM i Wiceprezes ROD „Zamoście' w 
imieniu wszystkich Działkowców w Polsce zwracam się do Pani oraz do Polityków 
wszystkich ugrupowań o podejmowanie decyzji korzystnych dla Nas - Działkowców. 
Mając na uwadze przyjazne stanowisko Pani Marszałek - reprezentowane na IX Krajowym 
Zjeździe Delegatów PZD w dniach 16-17 grudnia 201 lr - gdzie w ciepłych słowach 
podkreśliła Pani wagę naszej społecznej organizacji,sądzę, że Działkowcy w całej Polsce 
mogą liczyć na Pani pomoc w obronie praw nabytych wynikających z Ustawy o ROD. 
Aktualnie obowiązująca ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych dobrze służy 
interesom ogrodów działkowych i Działkowcom. 
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Kopię tego pisma kieruję do: 

1. Pani Marszałek Ewy Kopacz 
2 Krajowej Rady PZD w Warszawie 
3. Okręgowego Zarządu Małopolskiego w Krakowie 


