
Czesław Just Łódź, dnia 16.03.2012 r. 

Szanowna Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP 

Jestem jednym z 338 użytkowników działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym 
„AZALIA" w Łodzi. Ogród został utworzony w roku 1975 ub. wieku, obok kilku innych 
ogrodów na obrzeżach 200 tysięcznego łódzkiego osiedla Retkinia. Ogrody działkowe 
stały się obiektami użyteczności publicznej. Dla mieszkańców wielkomiejskich bloków 
działka w ogrodzie to radość z wypoczynku z rodziną na świeżym powietrzu, oraz 
z własnych tanich upraw owoców i warzyw. ; 

Nie można pominąć znaczenia ogrodów działkowych w okresie ich powstawania 
i obecnie jako uzupełnienie niedoborów terenów rekreacyjno-wypoczynkowych , to także 
miejsce ważne do spotkań lokalnej społeczności. 

Szanowna Pani Marszałek 
Od początku transformacji ustrojowej działkowcy są niepokojeni ciągłymi projektami 
podważającymi istnienie ogrodów działkowych, statusu działkowców, użytkowania działek, 
oraz pozycji prawnej Polskiego Związku Działkowców. u 

Wydawało się, że Ustawa Sejmowa z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach 
działkowych zapewni trwałe i spokojne korzystanie z działek, ale tak się nie stało. 
Działkowcom przyszło się zmierzyć z projektem posłów Prawa i Sprawiedliwości 
zakładającym m.in. likwidację Polskiego Związku Działkowców. Projekt PiS-u został 
odrzucony przez Sejm w dniu 16 lipca 2009 r. w pierwszym czytaniu. u 0DC.. 

W ostatnim okresie niepokoi działkowców zaskarżenie. Mstawy-rp-Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych do Trybunału Konstytucyjnego. Nie sposób nie wspomnieć, że 
poparcie w obronie Ustawy o ROD wyraziło ponad 620 tysięcy działkowców. 

O jedności środowiska działkowców świadczą dwa kongresy związkowe w obronie 
obowiązujących uregulowań prawnych o rodzinnych; ogrodach działkowych- Stanowisko 
o obronie ustawy o ROD wyrazili także uczestnicy IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, 
między innymi w liście skierowanym do,Pani Marszałek Sejmu. 

Szanowna Pani Marszałek 
Jako uczestnik I i II Kongresu Polskiego Związku Działkowców i delegat IX Zjazdu 
Delegatów PZD, oraz mieszkaniec 200 tysięcznego osiedla miejskiego w trosce o ogrody 
działkowe służące jako miejsce wypoczynku, pracy i integracji rodzin zwracam się 
o wyczulenie na mój głos i proszę o zaangażowanie w ochronę praw i interesów 
działkowców w ramach istniejącego stanu prawnego wypracowanego w ponad 100 letniej 
tradycji polskich ogrodów działkowych. Pr:; ; .. 


