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Szanowna Pani 
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Warszawa 

Szanowna Pani Marszałek! 

Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "PIAST" w Złotowie zebrani w 
dniu 17 marca 2012 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym kierują do 
Pani Marszałek list z zapytaniem o przyczynach braku odpowiedzi w naszych 
sprawach, które przedstawili uczestnicy IX Krajowego Zjazdu Delegatów 
Polskiego Związku Działkowców w Liście otwartym z dnia 16 grudnia 2011 
roku. 
Uczestnicy Krajowego Zjazdu prosili Panią o wsparcie nas działkowców w walce 
o zachowanie naszych praw i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 
lipca 2005 roku, którą w 2010 roku zaskarżył w całości do Trybunału 
Konstytucyjnego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. 
Od dwóch lat nasza ustawa jest zagrożona, działkowcy i ich rodziny nie wiedzą 
jaka będzie ich sytuacja bez obecnych praw zapisanych w ustawie i co czeka 
nasze ogrody działkowe i ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Ustawa nasza została uchwalona przez Sejm w 2005 roku jako projekt ustawy 
obywatelskiej który uzyskał poparcie działkowców, samorządów ogrodowych, 
wielu parlamentarzystów oraz wielu samorządów gmin. 

Dzisiaj Związek i samorządy ogrodowe słyszą od władz samorządowych 
naszego regionu, że jesteśmy najlepiej zorganizowanym społeczeństwem 
obywatelskim. Samorządy miast i gmin znają i rozumieją znaczenie ogrodów dla 
ich miast i społeczeństwa lokalnego. Wiedzą, że istnienie ogrodów jest zbieżne z 
celami gmin. Pytamy więc dlaczego takiego zdania nie mają o nas rządzący w 
naszym Państwie, którzy ciągle powtarzają, że chcą społeczeństwa 
obywatelskiego opartego na organizacjach społecznych.? 



Uczestnicy Krajowego Zjazdu kierując do Pani Marszałek list otwarty w sprawie 
naszej ustawy mieli nadzieję, że pierwsza w historii kobieta Poseł wybrana na 
Marszałka Sejmu zajmie stanowisko satysfakcjonujące nas działkowców i 
przerwie tą, wieloletnią polityczną nagonkę na ogrody działkowe i ustawę o 
ogrodach z 2005 roku. 
Pani Marszałek! Działkowcy ze Złotowa czekają na odpowiedź w naszych 
sprawach. 

Przewodniczący 
Komisji Uchwał 
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List nasz przesyłamy do: 
- Prezydenta RP, 
- Senatorów i Posłów Północnej Wielkopolski, 
- Starosty Złotowskiego, 
- Burmistrza Złotowa, 
- Prezesa Krajowej Rady PZD. 
- hfpjta Ćjnainuj iLtołóti 


