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Szanowna Pani Marszałek! 
Członkowie Ogrodowej Komisji Rozjemczej ROD wypełniając społecznie swój mandat PZD, 

obradującym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w 2012 roku wyrażają zaniepokojenie i 
zdziwienie brakiem Pani reakcji na List Otwarty skierowany przez 430 delegatów w czasie obrad 
DC Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w Warszawie w dniu 16 grudnia 2011 roku. W skierowanym 
liście działkowcy m.in. z naszego ROD biorący udział w obradach IX Krajowego Zjazdu 
Delegatów PZD zwracali się z prośbą o wsparcie i pomoc w zachowaniu obowiązujących norm 
prawnych dotyczących ogrodnictwa działkowego realizowanego przez nasz Związek. Od czasu 
wysłania tego listu minęły trzy miesiące i jako Obywatele oraz działkowcy z Wielkopolski jesteśmy 
zawiedzeni brakiem reakcji z Pani strony. To milczenie jest dla nas wielce zastanawiające. 
Tak nie może postępować polityk ,który w swoich medialnych wypowiedziach twierdzi ,że zawsze 
okazuje szacunek dla Obywateli. 
Proszę wsłuchać się w głosy polskich działkowców,głosy społeczeństwa by przekonać się jak 
bardzo ważne dla nich jest posiadanie tego skrawka ziemi który często gwarantuje byt rodziny. 
Niech rozsądek i szacunek dla drugiego człowieka będzie kryterium przy podejmowaniu decyzji w 
sprawie Ustawy. Czy zawsze musimy udowadniać jak bardzo potrzebne są ogrody działkowe w 
naszej ojczyźnie. 
Nasze ogrody stworzyliśmy na ugorach ,wysypiskach śmieci w terenach nie mających żadnej 
wartości dla gmin w chwili ich przekazywania dla działkowców. To wszystko przekształciliśmy w 
oazy ciszy odpoczynku i zieleni dla pożytku naszych rodzin i lokalnych społeczności. Jak już 
wiadomo dawno działkowcy wypowiedzieli składając ponad 620.000 podpisów w obronie naszej 
ustawy o ROD. Członkowie statutowego organu oraz cała działkowa społeczność oczekuje 
pilnej odpowiedzi na treści zawarte w Liście Otwartym. Brak odpowiedzi to niepewność jutra,to 
lekceważenie nas przez tych ,na których głosowaliśmy,którzy nam zawdzięczają swój mandat. 

Niniejsze stanowisko pozwalamy sobie skierować do : 

- Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka 
oraz przekazujemy do wiadomości: 

- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego 

- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu Zdzisława Śliwy 

Z wyrazami szacunku i z działkowym pozdrowieniem 

Przewodniczący Komisji Rozjemczej ROD wraz z całym jej składem. 
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