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Szanowny Panie Ministrze, 

Komisja Rewizyjna ROD Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu 
jako statutowy organ liczącego 640 działkowców Ogrodu, zwraca się z zapytaniem, apelem i prośbą o 
w sprawie prac nad nowa ustawa o ogrodach działkowych, które zostały zainicjowane w podległym 
Panu resorcie bez udziału najliczniejszej organizacji polskich działkowców - Polskiego Związku 
Działkowców. 

Pytamy Pana Ministra dlaczego tak się dzieje, że prowadzi się prace o ogromnym znaczeniu dla 
przyszłości polskiego ogrodnictwa działkowego bez konsultacji społecznych i wbrew woli ponad 620 
tys. polskich działkowców, którzy uznali obowiązującą ustawę za dobre prawo , gwarantujące 
istnienie I rozwój ogrodów działkowych. Wzburzenie naszego środowiska ta informacja jest tym 
większe , że do prac jest zapraszane zostały stowarzyszenia działkowe mające zdecydowanie wrogi 
stosunek do PZD i występujący w większości w imię swoich partykularnych interesów. Wszak w 
Ministerstwie Infrastruktury konsultantem do spraw nowej ustawy został Ireneusz Jarząbek ze 
Swarzędza, którego „altanę" o powierzchni około 60 m2 przedstawił na zdjęciu ostatni numer 
„działkowca". Pytamy również dlaczego nie rozmawia się z PZD pomimo wcześniejszych uzgodnień 
poczynionych z ówczesnym wiceministrem Infrastruktury Olgierdem Dziekońskim? 

Apelujemy do Pana Ministra o zaniechanie powyższych działań. Nie służą one polskim działkowcom 
należącym w swej zdecydowanej większości do uboższej sfery społeczeństwa. Konsekwencje zmiany 
obowiązującego prawa mogą przynieść likwidację wielu ogrodów poprzez ułatwiony dostęp do 
terenów zajmowanych przez nie. Obawiamy się tego i boimy utraty dorobku naszych poprzedników i 
naszej pracy, przynoszącej nam radość i odpoczynek na łonie natury. 

Prosimy natomiast Pana Ministra o wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem prawa budowlanego w 
ogrodach działkowych i skuteczne działanie nadzoru budowlanego, prowadzące do likwidacji zjawiska 
narastającej samowoli budowlanej w niektórych ogrodach. Bez pomocy organów Państwa działkowcy 
nie uporają się z tymi problemami sami pomimo, że restrykcyjne obwarowania zawarte we 
wchodzącym od lmaja br. Regulaminie ROD w zakresie obrotu działkami z wadą prawną powinny 
przynieść w tym zakresie poprawę. Prosimy również o poparcie rodzącej się inicjatywy zrównania 
praw działkowców z ogrodów miejskich podmiejskich i nowelizację prawa budowlanego polegającą 
na ujednoliceniu dopuszczalnej powierzchni altan w ogrodach i ustalenie jej na 35 m2. 

Z wyrazami szacunku 


