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   Zielona Góra, 3 grudnia 2013 r.
  
 
 
 
   Pan 
   Bogdan Borusewicz 
   Marszałek Senatu RP 
 
 
Szanowny Panie Marszałku! 
  
 

Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze zapoznał się z pismem pana 

Romualda Pierzyńskego, które zostało opublikowane na stronie internetowej Senatu 

jako jedna z uwag obywatelskich dotyczących rozpatrzenia przez komisje senackie  

w dniu 03.11.2013r. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

W nawiązaniu do tego pisma uprzejmie informujemy, że oskarżenia zawarte 

w liście pana Pierzyńskiego są niezgodne z prawdą.  

W Nowej Soli pod obywatelskim projektem ustawy o ROD podpisały się 4464 

osoby. Projekt konsultowano wielokrotnie z samorządami ogrodowymi, działkowcami 

oraz  mieszkańcami miasta. W spotkaniu  konsultacyjnych wzięło udział kilkaset 

osób. Odbyły się również poświecone tej sprawie rejonowe spotkania oraz zebrania 

zarządów ROD. Sprawa była nagłośniona w mediach. Zbieraniem podpisów 

zajmowali się przedstawiciele wszystkich 11 ogrodów – samorządy ogrodowe 

i indywidualni działkowcy, a osoby zbierające podpisy były zaopatrzone w stosowne 

materiały dotyczące projektu i zaznajomione z jego treścią. 

List pana Pierzyńskiego przyjmujemy z niesmakiem, ale nie jest dla nas 

zaskoczeniem, gdyż jego autor od wielu lat zajmuje się szkalowaniem wszystkich 

społecznie pracujących w samorządach ogrodowych i okręgowych  działaczy PZD. 

Powodem jego zachowania jest pozbawienie go członkostwa Związku i prawa 

użytkowania działki za uporczywe uchylanie się od wnoszenia opłat uchwalonych 

przez walne zebranie działkowców w ROD im. M. Kopernika w Nowej Soli. Tą 

sprawą zajmował się Sąd Rejonowy w Nowej Soli, który uznał rację Polskiego 

Związku Działkowców. Eksmisji z działki dokonano w obecności Komornika.  

Pragniemy dodać, iż decyzje o pozbawieniu członkostwa nie są decyzjami 

częstymi i zarządy podejmują je tylko wtedy, gdy zawodzą wszelkie środki 

porozumienia się z działkowcem naruszającym przepisy związkowe. Tak się stało w 

przypadku pana Pierzyńskiego. 



Jednak w odwecie za przegraną sprawę pan Pierzyński za punkt honoru obrał 

sobie wytykanie wyimaginowanych uchybień w pracy Polskiego Związku 

Działkowców i opisywanie ich na blogu internetowym, czego doświadczamy od wielu 

lat.  Obecnie postanowił zaistnieć w Senacie, naruszając dobre imię działkowców 

zaangażowanych w pracę na rzecz innych.  

Podnoszone przez pana Pierzyńskiego zarzuty jakoby w Nowej Soli podpisy 

pod projektem obywatelskim ustawy o ROD były zbierane w sposób niezgodny 

z Prawem traktujemy jako pomówienie w stosunku do wszystkich zaangażowanych 

w zbieranie podpisów pod projektem.  

Z uwagi, iż pan Pierzyński nie przedstawił żadnych 

dowodów na poparcie swoich oskarżeń będziemy domagać się zadośćuczynienia na 

drodze prawnej. 

 Z wyrazami szacunku  
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 mgr. Joanna Mikołajczyk mgr inż. Marian Pasiński 

 

 

 

Otrzymują: 

 przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej 

 przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej 

 

  

 


