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  Szanowni Sędziowie ! 
 
Pragniemy jeszcze raz poinformować , że dzięki  naszym działkom mamy dostęp do 

zdrowej żywności - warzyw i owoców oraz aktywnego wypoczynku. Wiele ogrodów 
powstało przed ponad wiek temu na nieużytkach –terenach biologicznie  zdegradowanych, 
a dziś stanowią kwitnące zielone obszary korzystnie zmieniający wizerunek miast naszego 
województwa.  Ogrody są miejscem spotkań starszego i młodego pokolenia działkowców, 
ludzi bezrobotnych i czynnych zawodowo, o różnym statusie społecznym. Dzięki 
działkom wiele osób, których status materialny nie pozwala na kosztowne wczasy ma 
miejsce, gdzie je spędza wraz z dziećmi i wnukami. 

Pragniemy zdecydowanie podkreślić, że działkowcy i ich rodziny wysoko oceniają 
ustawę o ROD, która w pełni spełnia swoje zadania i w praktyce  sprawdziła się 
w działalności  ogrodów działkowych. W naszym okręgu nie jest też kwestionowana  
przez samorządy  mieszkańców. Z wymienionych względów zwracamy się  o zachowanie 
przepisów ustawy o ROD,  które zapewniają istnienie w Polsce ruchu działkowego, 
funkcjonowanie i rozwój ogrodów działkowych dla działkowców i ich  rodzin. 

Ruch ogrodnictwa działkowego przecież nie jest organizacją szkodliwą dla 
społeczeństwa . Działkowcy wiele lat swojego życia poświęcili  ojczyźnie, są szczęśliwi 
z przyznanych działek, które  pomagają im one wzbogacać domowy stół i że na  nich 
mogą wychowywać całe pokolenia polaków, dla wielu są miejscem spędzania „jesieni 
życia”. 

Kryzys gospodarczy w Europie zatacza coraz szersze kręgi. Jego  skutki 
odczuwamy i w Polsce. Fakt ten zwiększa zapotrzebowanie na działki.  

Dla działkowców prawdziwa wartość  jest  w człowieku, jego pracy dla piękna 
naszych ogrodów. Właśnie ustawa  o rodzinnych ogrodach działkowych oparta została na 
takich wartościach jak Człowiek, Rodzina i Praca.  
Dzisiaj stawiamy sobie pytania jaka przyszłość  czeka nas wszystkich? 
 

 My tu dziś zgromadzeni jesteśmy reprezentantami  ponad 33 tys. rodzin 
działkowych w woj. lubelskim, które nam zawierzyły. Dlatego dziś z całą mocą 



podkreślamy, że działkowcy realizuję ideę społeczeństwa obywatelskiego, wierzą, że  
dobrze wypełniają swoją rolę w organizacji pozarządowej w nowoczesnym państwie. 

Liczymy na sprawiedliwe orzeczenie. 
 
 

 Z wyrazami szacunku  
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