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Gdańsk, dnia 22.03.2012 r. 

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

Szanowny Panie Ministrze 

Żądamy jasności działania kierowanego przez Pana resortu w sprawach 
nas dotyczących, w sprawach rodzinnych ogrodów działkowych. 

Jesteśmy największym stowarzyszeniem skupiającym milion Polskich 
rodzin, rodzin należących do najuboższej grupy społecznej. 

Ogrody działkowe to obiekty użyteczności publicznej, służące 
zaspokojeniu rekreacyjnych, wypoczynkowych i socjalnych potrzeb. Czujemy 
się zagrożeni przez Pański resort, który przygotowując zmianę ustawy, która 
pozwalała nam działkowcom poczuć się bezpiecznie, robi to bez naszych 
przedstawicieli, bez nas. Pomija się nas, osoby najbardziej zainteresowane w tej 
sprawie, gdyż skutki decyzji podejmowanej przez Pański resort będą mieć 
wymierny wpływ na dorobek będący wynikiem naszej pracy, pracy miliona 
pokoleń rodzin gospodarujących i inwestujących własne środki finansowe w 
ten mały skrawek ziemi, w działkę. 

Żądamy realizacji uzgodnień, które były podjęte na spotkaniu 
przedstawicieli PZD w dn. 5 marca 2010r z Wiceministrem Olgierdem 
Dziekońskim. 

Żądamy od Pana Panie Ministrze powołania zespołu roboczego z 
udziałem naszych przedstawicielami tak jak było uzgodnione. Powinien Pan być 
kontynuatorem podjętych decyzji jakie zapadły i winien się Pan z tego 
wywiązać. Niestety wycofał się Pan z tych form konsultacji a w miejsce 
przedstawicieli PZD zaprasza członków stowarzyszeń którzy zostali wykluczeni z 
naszego Związku za nieprzestrzeganie obowiązującej ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych z 08.lipca 2005r jak również Statutu PZD i regulaminu. Z 
tego można wysnuć jedyny wniosek jaki się nasuwa „ z demokracją Pan się 
dawno rozminął" Oczekujemy odpowiedzi a nie wrzucania tego typu stanowisk 
do niszczarki. 



Niniejsze stanowisko przesyłamy także do: 
- Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
- Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz 
- Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza 
- Premiera Rządu RP Donalda Tuska 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego 
- Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Marii Fojt 
- Przewodniczącej Krajowej Komisji Rozjemczej PZD Olgi Ochrymiuk 
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego 

PULSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW] 
KRAJOWA RADA 

z działkowym pozdrowieniem 

Społecznie wykonujący mandat wobec członków i Związku 

Członkowie Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Gdańsku 

Przewodniczący Józef Pisarski j i / M - ^ ę ^ - y 
Z-ca przewodniczącego Janina Farmas ^ 
Sekretarz Leonarda Bachar - Kowalska 
Członkowie: 
Bogusław Binięda 
Henryk Krasiński ' ' " ' 
Jadwiga Lewandowska 
Marian Szymczak 
Stanisław Walczuk 
Jerzy Zacharzewski 
Angelika Zając 


