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Szanowna Pani Marszałek! 

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Nielbą" w Wągrowcu 
zebrani na Walnym Zebraniu sprawozdawczym w dniu 31 marca 2012 roku 
kierują do Pani Marszałek następujące pytania: 

- dlaczego Pani Marszałek nie odpowiada nam działkowcom na skierowany do 
Pani w dniu 16 grudnia 2011 roku list przez Delegatów IX Krajowego Zjazdu 
Polskiego Związku Działkowców, którzy w naszym imieniu prosili Panią o pomoc 
i wsparcie w sprawie naszych - działkowców praw do działki, do naszej 
własności znajdującej się na działce, które w wyniku działań różnych organów 
naszego Państwa a głównie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego są 
zagrożone. 

- dlaczego, Pani Marszałek nie wspiera nas w naszych działaniach w obronie 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku, która gwarantuje nam 
bezpieczne użytkowanie naszych działek. Delegaci prosili tylko o wsparcie gdyż 
ustawa o ogrodach z 2005 roku jest ciągle podważana bez podawania 
poważnych argumentów. My działkowcy wiemy, że chodzi o grunty, które 
zajmują ogrody. Stały się one w wielu miastach bardzo cenne i dlatego różnymi 
sposobami dąży się do zmiany naszej ustawy, aby szybko uzyskać do nich 
dostęp i zamienić je na centra handlowe. My takich metod pozbawiania nas 
naszych działek nie akceptujemy. To my doprowadziliśmy grunty pod ogrodami 
do pewnej kultury, my te tereny zieleni w miastach utrzymujemy własna pracą. 
Tereny te służą nie tylko nam i naszym rodzinom, ale społeczności lokalnej. 

Pani Marszałekl 

Dlatego działkowcy czekają na Pani stanowisko, gdyż nie należymy do grupy 
osób zamożnych. Dla nas działka jest ważna, na niej wypoczywamy i z niej 
uzupełniamy budżety domowe. Bez ustawy utracimy nasze działki i prawo do 



wszystko co na nich posiadamy. Ustawa dla nas działkowców jest 
najważniejszym aktem prawnym i będziemy ją bronić przed jakimikolwiek 
zmianami. 
Czekamy cierpliwie na głos Pani Marszałek w naszych sprawach. 

Z działkowym pozdrowieniem 

Przewodniczący 
Walnego Zebrania 
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List nasz kierujemy również do: Prezydenta RP, Premiera Rządu RP, 
Parlamentarzystów ziemi wielkopolskiej oraz Krajowej Rady PZD. 


