
Warszawa, dnia 22.03.2012 r. 

Marszalek Sejmu RP 
Pani Ewa KOPACZ 

WARSZAWA 

Szanowna Pani Marszałek! 

My, członkowie Krajowej Komisji Rozjemczej, społecznie działającego organu 
rozjemczego Polskiego Związku Działkowców, wybrani demokratycznie na IX Zjeździe 
Delegatów PZD oczekujemy od Pani Marszałek Sejmu RP odpowiedzi na nasze wcześniejsze 
wystąpienia w obronie naszej ustawy z dnia 8 lipca 2005r o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi na apele i wystąpienia traktujemy jako 
lekceważenie ponad milionowej rzeszy działkowców. Mimo odbytego I i II Kongresu PZD 
oraz ponad 620 tys. zebranych podpisów działkowców w obronie tej ustawy nasze obawy 
0 dalsze losy istnienia Rodzinnych Ogrodów Działkowych w dalszym ciągu nie ustają. Mamy 
prawo sądzić, że nie udzielanie odpowiedzi na liczne stanowiska organów, pisma i listy 
działkowców z całego kraju, jet spowodowane prowadzonymi pracami nad projektem nowej 
ustawy o ogrodach działkowych z pominięciem najbardziej zainteresowanego - Polskiego 
Związku Działkowców. Jeżeli tak się dzieje, to znaczy że chce się nas uszczęśliwiać na siłę. 
Nie zmienia się dobrze funkcjonującego prawa, chyba że chce się komuś zrobić krzywdę. 
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r. jest przykładem dobrze 
działaj acego prawa, w pełni akceptowanego przez milionową rzeszę działkowców. 
Majstrowanie przy zmianie tej ustawy odbieramy jako chęć zrobienia nam krzywdy, czego 
dobitnym przykładem jest zapraszanie do konsultacji przy tworzeniu nowej ustawy 
przedstawicieli mało reprezentantywnych organizacji między innymi tzw. Stowarzyszeń 
a pomijanie Polskiego Związku Działkowców. Nie zgadzamy się, aby o nas rozmawiano bez 
nas. Domagamy się jawności prowadzonych konsultacji wg zasad ogólnie przyjętych 
1 obowiązujących w demokratycznym państwie. Jesteśmy przekonani, że władze naszego 
kraju zdają sobie sprawę jaką krzywdę mogą wyrządzić społeczności działkowej uchwalając 
nową ustawę pozbawiając nas praw nabytych. 
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