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Szanowna Pani Marszałek ! 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Sikorskiego w Pile w imieniu 
naszych członków wyraża niezadowolenie z powodu braku odpowiedzi na Ust 
Otwarty z dnia 16 grudnia 2011 roku- 430 Delegatów Krajowego Zjazdu 
Polskiego Związku Działkowców, w którym to nasi delegaci wyrazili wielki 
niepokój o przyszłość naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 
lipca 2005 roku, o nasze ogrody, o nasze działkowców prawa do działki oraz o 
przyszłość naszego Związku. 
Dzisiaj po 3 miesiącach milczenia Pani Marszałek w tak dla nas ważnych 
sprawach dochodzą do nas informacje, że Minister Sławomir Nowak wraz z 
urzędnikami pisze nową ustawę o ogrodach działkowych. Niestety nowe prawo 
dotyczące miliona 250 tysięcy działkowców konsultowane jest z 
przedstawicielami Stowarzyszeń czyli z ludźmi, którzy za nie przestrzeganie 
prawa ustawy Prawo budowlane zostali pozbawieni swoich działek. Dla 
przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców brak miejsca w zespole 
ekspertów. 
Jesteśmy tym faktem oburzeni i zbulwersowanie, że osoby nie przestrzegające 
prawa powszechnie obowiązującego uczestniczą w tworzeniu nowej ustawy. 
Poza tym nie znajdujemy uzasadnienia i potrzeby zmiany naszej ustawy oraz 
likwidacji Związku. 
Obowiązująca ustawa o ROD z 2005 roku zapewnia nam działkowcom tytuł 
prawny do działki i prawo własności do wszystkiego co na niej posiadamy a nasz 
Związek działa zawsze w naszej obronie. Bez Związku nie było by już dawno 
naszych ogrodów. 
Zapewniamy Panią Marszałek , że będziemy bronić ustawy o ROD z 2005 roku 
oraz naszego Związku. 



Szanowna Pani Marszałek ! 

Społeczność naszego ogrodu oczekuje z niecierpliwością odpowiedzi na 
przedstawione problemy dotyczące nas działkowców i ruchu ogrodnictwa 
działkowego w Polsce w Liście Otwartym z 16 grudnia 2011 roku. 
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Z działkowym pozdrowieniem 

List nasz przekazujemy do wiadomości: 
- Prezydentowi RP, 
- Premierowi Rządu RP, 
- Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, 
- Senatorom i Posłom Północnej Wielkopolski, 
- Prezesowi Polskiego Związku Działkowców. 

Prezes 
"OD im. Siki 

Tadeusz 


