
Piła, dnia 31 marca 2012 r. 

Pan 
Sławomir Nowak 
Minister Budownictwa, 
Transportu i Gospodarki Morskiej 

Warszawa 

Pan 

Zbigniew Rynasiewicz 
Przewodniczący Sejmowej 
Komisji Infrastruktury Warszawa 

List otwarty 
Uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 

„St. Staszica" w Pile w dniu 31 marca 2012 roku. 

My uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
wyrażamy dezaprobatę wobec działań podejmowanych przez najwyższe organy władzy 
ustawodawczej i wykonawczej skierowane na rozbicie ruchu ogrodnictwa działkowego w 
Polsce, uchylenie naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku 
oraz naszego Związku. 

Od szeregu lat różne siły polityczne, do których w ostatnim okresie czasu dołączyli 
Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli oraz Pierwszy Prezes Sądu 
Najwyższego przypuszczają atak na naszą ustawę i PZD. 

W ubiegłym roku miały miejsce dwa ważne dla nas działkowców wydarzenia - II 
Kongres PZD oraz IX Zjazd PZD. Po tych wydarzeniach oczekiwaliśmy i oczekujemy nadal na 
zajęcie stanowisk przez Marszałek Sejmu RP o wsparcie polskich działkowców w ich staraniach 
o zachowanie swych praw oraz przez Premiera Rządu RP o zajęcie stanowiska w kwestii 
przyszłości ogrodów działkowych i naszego ruchu. 

Niestety pomimo słania przez członków samorządów ogrodowych oraz indywidualnych 
działkowców listów i wyrażanych stanowisk przedstawiciele tych władz pomijają nas 
milczeniem. 

Może usprawiedliwieniem dla takiego milczenia są już opracowane w 
Ministerstwie Infrastruktury rozwiązania dotyczące ogrodów działkowych. Docierają do nas 
informacje, że w Ministerstwie Infrastruktury, poza wiedzą kierownictwa PZD został 
przygotowany nowy projekt ustawy o ogrodach działkowych, nad którym pracowali wybrani 
posłowie oraz przedstawiciele stowarzyszeń ogrodowych. Członkowie tych stowarzyszeń byli w 
przeszłości członkami PZD, lecz zostali usunięci z powodu nieprzestrzegania naszego prawa. 
Projekt ten został ukierunkowany na rozbicie ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce i 
rozwiązanie naszego Związku. 
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Szanowny Panie Ministrze. 

Szanowny Panie Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. 

Czy to prawda, że powstał (lub powstaje) nowy projekt ustawy o ogrodach działkowych? 

Czy to prawda, że projekt powstał przy współudziale przedstawicieli stowarzyszeń działkowych, 
którzy kiedyś byli członkami PZD, lecz zostali wydaleni na skutek nieprzestrzegania prawa 
związkowego wynikającego z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dn. 8 lipca 2005 
roku uchwalonej w Polskim Sejmie? 

Czy to prawda, że projekt przewiduje rozwiązanie PZD i na jakiej podstawie? Czy jesteśmy 
organizacja przestępczą? 

Czy to prawda, że ogrody działkowe mają być przekazane w administrację władz 
samorządowych? 

Czy to prawda, że będziemy dzierżawcami (a nie jak dotychczas użytkownikami) działek i z tego 
tytułu będziemy opodatkowani z tytułu dzierżawy, podatku od nieruchomości i innymi opłatami? 

Czy to prawda, że zostaniemy pozbawieni ochrony prawnej, a w przypadku likwidacji naszych 
działek odszkodowania za nasadzenia i naniesienia będziemy musieli dochodzić osobiście w 
sądzie? 

Dlaczego do ewentualnych propozycji zmian dotyczących ogrodów działkowych nie zaprasza 
się do stołu przedstawicieli naszego Związku, reprezentanta ponad milionowej rzeszy 
działkowców i ich rodzin? Dlaczego korzysta się z rad mało znaczących przedstawicieli 
stowarzyszeń ogrodowych, którzy reprezentują tylko swoje partykularne interesy? 

Czy nie należy poczekać na rozstrzygnięcie zaskarżonej ustawy w Trybunale Konstytucyjnym, a 
potem wspólnie z przedstawicielami naszego Związku „poprawić" obecnie obowiązującą 
ustawę, która się sprawdziła i spełnia nasze oczekiwania? 

Niniejszy list otwarty kierujemy do wiadomości: 
Marszałek Sejmu RP 
Premiera Rządu RP 
Z-cy Przewodniczących i członkowie Komisji Infrastruktury 
Parlamentarzyści Ziemi Pilskiej 
Krajowa Rada PZD 

Przewodnicząca Walnego 
Zebrania Sprawozdawczego 

( Zdunek Elżbieta 

Przewodniczący Komisji 
Uchwał i Vltoiiskt5vv 


