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POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 
ZARZĄD RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO 

im Janka z Czarnkowa 
al. Brzezińska 

64-700 Czarnków Szanowna Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP 
Warszawa 

Szanowna Pani Marszałek! 

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie odbywającego się w dniu 24 marca 
2012 roku, zwracają się do Pani Marszałek z prośbą o udzielenie nam, działkowcom 
odpowiedzi na list skierowany na Pani ręce przez Delegatów DC Krajowego Zjazdu 
Delegatów Polskiego Związku Działkowców, który odbył się w dniach 16 i 17 grudnia 
2011 roku w Warszawie. Delegaci Krajowego Zjazdu PZD zwrócili się w tym liście do 
Pani Marszałek z prośbą o wsparcie naszych działań i pomoc w zachowaniu obowiązującej 
ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku, którą w całości 
zaskarżył w 2010 roku do Trybunału Konstytucyjnego Pierwszy Prezes Sądu 
Najwyższego. 

Ponad milion Polskich Działkowców od ponad 6 lat jest nękanych propozycjami 
zmiany naszej ustawy o Ogrodach z 2005 roku przez różne „reformatorskie" ugrupowania 
polityczne. Ciągle ktoś nas chce „na siłę" uszczęśliwiać proponując zmianę naszych praw 
zagwarantowanych w ustawie. Obowiązująca obecnie ustawa zabezpiecza nam bezpłatny 
dostęp do działki i do naszej własności w postaci nasadzeń i naniesień. Zmiana ustawy 
oznacza, że staniemy się dzierżawcami swojej własności albo że ją bezpowrotnie stracimy. 

Wszelkie dotychczasowe próby godzące w te wartości zawsze spotykały się ze 
zdecydowanym i powszechnym oporem nas - działkowców. W ten sposób przez kolejne 
lata odpieramy ataki na nasze prawa i naszą organizację. Opowiadamy się jednoznacznie 
za nienaruszalnością ustawy o ROD oraz za istnieniem silnego i zintegrowanego Związku 
broniącego naszych interesów. Taką wolę, oprócz nas wyraziło w kraju ponad 620 tysięcy 
działkowców, podpisując się pod apelem w tej sprawie. Wniosek do Trybunału 
Konstytucyjnego złożony przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego ignoruje ten głos 
i zmierza do pozbawienia nas najważniejszych gwarancji ustawowych. 

Prosimy więc Panią Marszałek o zajęcie stanowiska w sprawie i odpowiedź na list 
Delegatów IX Krajowego Zjazdu PZD. Liczymy, że zgodnie z obietnicami Pani Marszałek 
wesprze nasze działania i udzieli nam pomocy w zachowaniu naszej ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku. 

Oczekujemy odpowiedzi, którą prosimy przesłać na adres. 
Andrzej Kraft 
ROD im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie 
ul. Siedmiogóra 9/14 
64-700 CZARNKÓW 

Do wiadomości: 
Parlamentarzyści wielkopolscy 
Pan Donald Tusk - Premier RP 
Pan Eugeniusz Kondracki - Prezes PZD 

Szanowna Pani Marszałek! 

Prezes Zarządu 
ROD im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie 


