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U S T OTWARTY 
Uczes tników Walnego zebrania sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego im . Malwa w Pile obradującego w dniu 23 marca 2012 r 

Szanowna Pani Marszałek 
My działkowcy rodzinnego ogrodu działkowego im . Malwa w Pile uczestniczący 

w Walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 23 marca 2012 roku, wyrażamy swój 
niepokój związany do działań podejmowanych przez Najwyższe władze 
ustawodawc2e naszego kraju, przeciwko naszej ustawie o rodzinnych ogrodach 
działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku . 

Ustawa ta dla nas ponad milionowej rzeszy działkowców jest najważniejszym 
aktem prawnym. Zapisy tej ustawy gwarantują nam prawa działkowców, które zostały 
wypracowant! przez działkowców na przestrzeni kilkudziesięciu lat. 

Nabyte prawa na mocy zapisów Ustawy z 2005 roku na dzień dzisiejszy są 
zagrożone z jtowodu Wniosku skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego przez 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności tejże ustawy z 
Konstytucją. 

Trybunał Konstytucyjny jak do tej pory tą sprawą się nie zajął. Jak na ironię losu 
Sejm RP wyznaczył reprezentantów Wysokiej Izby przed Trybunał Konstytucyjny 
posłów , któny w swoich poglądach,* oficjalnych wypowiedzrachwyrażają wrogi 
stosunek do Polskiego Związku Działkowców i naszej ustawy. 

Pani Marszałek my działkowcy zadajemy sobie pytanie czy wyznaczeni Panowie 
Posłowie będą w sposób uczciwy i obiektywny bronili naszej ustawy przed Trybunałem 
czy będą tylko wyrocznią gdyż z głosem milionowej rzeszy działkowców nikt nie chce 
jak do tej pory rozmawiać . 

Nasze rodzinne ogrody działkowe zrzeszone w Polskim Związku Działkowców 
są kontynuatorami 114 letniej tradycji ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju 
- są dobrze zorganizowaną organizacją pozarządową, samodzielną, samofinansującą 
się 

- są miejscem ¡aktywności ludzi trzeciego wieku oraz edukacji społecznej i ekologicznej 
młodego pokolenia 



- są również: urządzeniami użyteczności publicznej, a poprzez taki status władza 
uznała, że nasze ogrody to część infrastruktury , której bezpośrednim przeznaczeniem 
jest bieżące i stałe zaspokojenie zbiorowych potrzeb obywateli 

- są bez kossrtownymi dla lokalnych samorządów „ zielonymi płucami „ naszych miast, 
enklawami nieskażonej przyrody i czystego powietrza 

- działki w naszych ogrodach są specyficznym świadczeniem Państwa zapewniającym 
niezbyt zamożnym członkom Związku możliwość godnego wypoczynku i rekreacji 
oraz dostęp do tanich i zdrowych produktów będących wynikiem własnej pracy 

Pani Marszałek widząc stosunek Parlamentu jak i Rządu RP w przedmiotowej 
sprawie Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców zwołała I Kongres PZD , 
który odbył się w dniu 14 lipca 2009 r. W związku z pojawieniem się nowych jeszcze 
większych zagrożeń dla,Związku i ogrodów.Krajowa Rada Polskiego Związku 
Działkowców zwołała w dniu 22 września 2011 r II Kongres PZD . 

Zarówno I jak II Kongres PZD były manifestacją środowiska działkowego 
skupiającego ponad milion działkowców, które zajęło stanowiska w istotnych 
sprawach w >vyniku wytworzonej sytuacji wokół ustawy o ROD . 

Parlament RP, Rząd, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, uważamy że 
muszą w końcu dostrzec , że krzywda ludzi słabszych nie może być okupiona kosztem 
handlowego ]x>dejścia do gruntów zajmowanych przez ogrody .1 
Polski Związek Działkowców zawsze podejmuje takie działania aby możliwym było 
pogodzenie rozwoju miast i gmin z funkcjonowaniem naszych ogrodów. 

Szanowna Pani Marszałek - apelujemy do Pani pomagajcie nam a nie 
przeszkadzajcie , nie uszczęśliwiajcie nas działkowców na siłę, wbrew naszej woli, nie 
zmieniajcie naszej ustawy gdyż ona w pełni spełnia nasze oczekiwania . 

Jesteśmy ludźmi w różnym wieku i nie zaspokajamy się li tylko wyłącznie 
obietnicami, chcemy być i mamy do tego pełne prawo do traktowania nas poważnie jak 
każdego obywatela naszego kraju. 

Prosimy więc Panią Marszałek o podjęcie stosownych działań w sprawie nie 
dopuszczenia do zmiany i niszczenia naszej ustawy. Oczekujemy niezbyt wiele tylko 
spokoju a nie ciągłych ataków na ustawę ogrody i Związek. 
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List kierujemy także do 
1.'Wicemarszałkowie Sejmu RP 
2.Prezes i Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego 
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