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Pan 
Sławomir Nowak 
Minister Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej 
ul. Chałubińskiego 4-6 
00-928 Warszawa 

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wielatowo w Złotowie uczestnicy 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 17 marca 2012 roku z niepokojem odebrali 
informację o trwających pracach nad nową ustawą o ogrodach w Ministerstwie przez Pana 
kierowanym. Odbywa to się bez udziału przedstawicieli naszego Polskiego Związku 
Działkowców. W pracach natomiast uczestniczą przedstawiciele Stowarzyszeń -osoby 
wyrzucone z naszych ogrodów za nie przestrzeganie ustawy Prawo budowlane oraz 
regulaminu ogrodu. Pytamy Pana Ministra jak mogą osoby nieprzestrzegające prawa być 
twórcami nowej ustawy!II 
Nie zgadzamy się, aby w ten sposób traktowano nas działkowców - a Jest nas milion 250 
tysięcy i nasz Związek, który winien nas tam reprezentować. 
Prowadzone prace zmierzają do zmiany naszej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 
8 lipca 2005 roku, likwidacji ogrodów działkowych I naszego Związku, obciążenie nas i 
Związek podatkami. Na takie działania my się nie zgadzamy. 
Panie Ministrze I 
Nasza ustawa obowiązuje już 7 lat, została wprowadzona w życie. W niej mamy zapisane 
nasze prawa gwarantowane nam Konstytucją naszego Państwa- do działki i do naszej 
własności w postaci nasadzeń i naniesień. Ustawa spełnia nasze oczekiwania. Nie chcemy, 
aby dokonywano w niej jakichkolwiek zmian. 

Prezes ROD Przewodniczący 

Nasze pismo kierujemy do wiadomości: Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Marszałka 
województwa Wielkopolskiego, Senatorowie I Posłowie Północnej Wielkopolski, Prezes 
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. 
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Podpisy członków ROD im. „Wielatowo" obecnych nu zebraniu sprawozdawczym w 
dniu 17 marca 2012 r. 
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