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Szanowni Przewodniczący! 

Członkowie Polskiego Związku Działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 

Sikorskiego w Pile uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 24 kwietnia 2013 

roku, z wielkim niepokojem przyjmują działania Klubu Parlamentarnego Platformy 

Obywatelskiej i Solidarnej Polski podjęte po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2012 roku 

i znajdujące swoje odbicie w aspołecznych projektach ustaw o ogrodach działkowych. 

Skierowane do Sejmu projekty ustaw o ogrodach działkowych, jawnie dążą do 

likwidacji ogrodów i pozbawienia nas praw nabytych. W dniu 17 kwietnia 2013 roku w czasie 

transmitowanych obrad Sejmu zwłaszcza posłowie PO na czele z posłem Huskowskim dali 

pokaz arogancji w stosunku do obywatelskiego projektu ustawy pod którym dobrowolnie i 

świadomie złożyło prawie milion OBYWATELI. Poseł Huskowski swoim wystąpieniem pokazał 

nam działkowcom gdzie jest nasze miejsce, a każdy kto inaczej myśli i pojmuje funkcje i rolę 

ogrodów działkowych, jest dla nich wręcz wrogiem. 

Działkowcy naszego ogrodu popierają Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach 

działkowych. Projekt obywatelski zawiera kompleksową regulację ogrodnictwa działkowego 

oraz ogrodów w Polsce, uwzględnia on postulaty TK w kwestii zrzeszania się, pluralizmu w 

życiu ogrodów i chroni nasze prawa, w tym prawo do posiadania własnego Związku. Stoimy 

na stanowisku, że blisko 5 tysięcy ogrodów w Polsce musi posiadać swój Związek, który 

będzie nas reprezentował i bronił tak jak to czyni od wielu lat Polski Związek Działkowców. 

Zwracamy się do Panów Przewodniczących oraz za Waszym pośrednictwem do 

wszystkich posłów Klubu, wybranych również naszymi głosami o aktywne poparcie 

obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych, gdyż gwarantuje on dalszy byt 

ogrodów, prawa działkowców oraz gwarantuje rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Jeżeli jeszcze pamiętacie słowa składanej przysięgi poselskiej i drogie są Wam Polskie ogrody 

poprzyjcie nasz obywatelski projekt ustawy o ROD. 

My działkowcy, członkowie polskiego społeczeństwa będziemy Wam za to wdzięczni! 

Nie przykładajcie ręki do zamiany naszych ogrodów w hipermarkety i apartamentowce! 

Z wyrazami szacunku 



Nasz list kierujemy do : Marszałka Sejmu RP, Premiera Rządu RP, Parlamentarzystów Ziemi 
Pilskiej oraz do wiadomości Krajowej Rady PZD. 


