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Jako działkowiec i jeden z uczestników IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD 
w Warszawie w dniu 16 i 17 grudnia 2011 r. wywarło na mnie ogromne przeświadczenie, że 
moje i nasze wołanie o realnym zagrożeniu naszej ustawy o ROD, która została zaskarżona 
do Trybunału Konstytucyjnego, że kolejne nasze wołanie zostanie pozostawione obecnie 
obowiązującej ustawy będzie wysłuchane. Dlatego też my delegaci, będący reprezentantami 
milionowego środowiska polskich działkowców, uznaliśmy za konieczne, aby korzystając z 
mandatu społecznego, w jaki wyposażyli nas działkowcy zwrócić się głównie do Szanownej 
Pani Marszałek z serdeczną błagalną prośbą o wysłuchanie głosu wołającego polskich 
działkowców i wsparcie starań w obronie swych praw. 
Ogromna nadzieja wśród wszystkich uczestników na pozytywną i prawną reakcję wzbudził 
wśród nas delegatów list skierowany do nas przez Szanowną Panią Marszałek. Powszechnie 
odebrano go za dowód i przejaw sympatii i uznania z Pani strony dla Ruchu Ogrodnictwa 
Działkowego oraz wartości jakie do życia społeczeństwa wnosi działalność rodzinnych 
ogrodów działkowych skupionych w Polskim Związku Działkowców. 

Szanowna Pani Marszałek! 
Pomimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych w jakich przyszło nam funkcjonować 
w obsadzie transformacji ustrojowej, kiedy na piedestał wyniesiono kryteria ekonomiczne i 
modernizacyjne, to całkowicie strącono z pola widzenia kwestię opieki socjalnej i 
zdrowotnej oraz ochrony środowiska i zachowania pięknego dobytku tradycji jaki polscy 
działkowcy potrafili skutecznie obronić swoje ogrody szlachetnym ukoronowaniem naszych 
wysiłków było przyjęcie przez Sejm RP w 2005 roku ustawy o rodzinnych ogrodach 
dziadkowych. To akt prawny, którego zapisy godzą w sobie piękną tradycje ponad 110 
letniego trudu ogrodnictwa działkowego w Polsce. 
Aktu prawnego gwarantującego działkowcom ochronę ich praw do działek i 
zainwestowanego majątku ofiarnie wypracowanego własnymi rękoma. I wreszcie ważnego 
aktu prawnego cieszącego się ogromną akceptacją społeczną, czego dowodem jest 620 tys. 
podpisów dobrowolnie złożonych na listach poparcia dla apelu o zachowanie tej ustawy w 

jej niezmienionym kształcie. 
Jestem zobligowanym tymi podpisami oraz stanowiskiem wyrażonym przez wszystkich 
delegatów XX Krajowego Zjazdu w Warszawie i mojej konferencji Delegatów z dnia 14 
marca 2012 roku, która jednoznacznie opowiedziała się za skuteczną obrona naszej ustawy. 

Szanowna Pani Marszałek! 
Moja błagalna serdeczna prośba - prośba mojej 1500 rodziny działkowej do Pani Marszałek 
by swoi^auj^g^eteg» wsparła rodzinę działkowców o zachowanie naszych ogrodów i praw 
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