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Szanowna Pani Marszałek 
Mam wielką przyjemność i satysfakcję i jednocześnie obywatelską i społeczną 

powinność pisząc do pani Marszałek w sprawie dotyczącej miliona polskich rodzin 
użytkujących działki ogrodowe. Ponad stuletnia tradycja ogrodnictwa działkowego w Polsce 
utrwaliła szlachetne, emocjonalne jak i patriotyczne przywiązanie do skrawka polskiej ziemi. 

Ogrodnictwo działkowe w wielu krajach Europy trwale wpisane jest w krajobraz 
gospodarczy państwa przy jego materialnym i organizacyjnym wsparciu. 

Polskie ogrodnictwo działkowe przechodziło lepsze i gorsze okresy rozwoju. 
Znajdowało się, szczególnie w ostatnich kilkunastu latach na marginesie polityki społecznej i 
prorodzinnej Państwa. Uznane było ono za relikt PRL. Takie stanowisko głosiła prawica 
negująca istnienie ogrodnictwa działkowego. Istniejący od ponad 30 lat Polski Związek 
Działkowców działający prawnie i walczący o byt polskich działkowców, głównie 
niezamożnych rodzin działkowych został rozwiązany, działkowcy zostali osamotnieni, 
pozbawieni ochrony prawnej i swoich struktur organizacyjnych. 

Emerytom, rencistom, często ludziom niesprawnym działka jest drugim domem 
służącym zaspokajaniu zdrowotnych, rekreacyjno-wypoczynkowych i nierzadko materialnych 
potrzeb rodzin działkowych. Wieloletni wkład pracy działkowców, wydatki finansowe 
włożone w budowę infrastruktury urządzeń na działkach i w ogrodzie przez pokolenia 
działkowców oraz rekultywację gruntów muszą mieć gwarancje prawne. 

Doceniając więc pilną potrzebę prawnego zagwarantowania dalszego istnienia i 
rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce opracowany został społeczny projekt ustawy 
powołującej „stowarzyszenie o rodzinnych ogrodach działkowych". 

Przesłany do Pani Marszałek projekt spełnia oczekiwania działkowców i ich rodzin a 
także przez organy terenowej administracji mojego regionu. Projekt ustawy jest istotnym 
elementem społecznej polityki państwa, gdyż spełnia wszystkie warunki socjalne, zdrowotne, 
wypoczynkowe i materialne oraz gwarantuje dotychczasowe uprawnienia rodzin działkowych 
- stanowiących znaczną część społeczeństwa. 

Mając na względzie powyższe argumenty za uzasadnione społecznie proszę Panią 
Marszałek o wsparcie projektu Ustawy o ROD podczas jej procesowania. 

PS. Ponieważ projekt ustawy o ROD ma charakter społeczny, uzasadnione 
będzie nadanie jej rangi „stowarzyszenia wyższej użyteczności". 
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