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Skórecki Marian 
Delegat na IX Krajowy Zjazd PZD 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej 

w Opolu 
ul. Solskiego 15 45-564 OPOLE Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej 
Pani Ewa Kopacz 
ul. Wiejska 4 
00-902 WARSZAWA 

Szanowna Pani Marszałek! 

Jako jeden z 430 -tu delegatów na IX Krajowy Zjazd Polskiego Związku 
Działkowców, którzy własnoręcznie podpisali dokument-wystąpienie skierowane do Pani w 
sprawie udzielenia wsparcia starań naszego środowiska o zachowanie ogrodów działkowych 
i postanowień prawnych zawartych w ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku, 
jestem mocno zawiedziony a nawet zdegustowany całkowitym brakiem dotychczas reakcji i 
jakiegokolwiek stanowiska w tej sprawie z Pani strony. 
Takie same odczucia wyrażają działkowcy z którymi mam bieżącą styczność z racji funkcji 
pełnionych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym i którzy są już zmęczeni ciągłymi atakami na 
Ustawę i Związek a w konsekwencji na Ogrody Działkowe. 
Utrzymanie w niezmienionej treści Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 r 
a co za tym idzie zachowanie Ogrodów Działkowych oraz dobrze funkcjonującego Związku 
Działkowców i jego struktur jest żywotnym interesem dla prawie miliona Działkowiczów i ich 
rodzin dla których działka jest wsparciem ekonomicznym i główną bazą wypoczynku. 
Świadczy o tym dobitnie tysiące różnego rodzaju wystąpień w sprawie kategorycznego sprzeciwu 
do nieuzasadnionego wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego 
dotyczącego powyższej Ustawy,kierowanych do wielu instytucji państwowych w tym do Sejmu . 
Dążenie do uchylenia tej Ustawy poprzez Trybunał Konstytucyjny a następnie uchwalenia nowej 
hybrydowej ustawy na bazie wcześniej odrzuconych propozycji,działać ma na rzecz innych 
zainteresowanych biznesem podmiotów a nie służyć Działkowcom. 
Poprzez obecną Ustawę z 2005 r. oraz Statut Związku i inne przepisy wewnętrzne, działkowcy mają 
zagwarantowane formy funkcjonowania ogrodów i użytkowania działek w tym zapewnienia 
własności naniesień i nasadzeń przez nich dokonanych. 
Polski Związek Działkowców jest organizacją samorządną im samofinansującą się ze składek 
członków i nie obciąża ani budżetu państwa ani samorządowych budżetów lokalnych a mimo to 
następuje stały rozkwit ogrodów dla pożytku nie tylko działkowiczów ale również innych 
mieszkańców miast w których funkcjonują. 
W bardzo wielu wystąpieniach z całego kraju zawarto już chyba wszystkie argumenty 
przemawiające za obroną i utrzymaniem obowiązującej od 7 lat dobrej Ustawy uchwalonej przez 
Sejm który z tej racji również winien jej bronić,stąd nie przedłużając ponawiam prośbę o wsparcie 
usilnych starań naszego środowiska i daleko idącą pomoc w pozytywnym rozstrzygnięciu narosłego 
problemu zachowania Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005r. 
za co z góry serdecznie dziękuję. 
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