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POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY 

im. MM. Reja" w Policach Sz. Pani 
Ewa Kopacz 
Marszalek Sejmu RP 

Stanowisko 

Walnego Zebrania Sprawozdawczego w Ogrodzie Działkowym im. 
Mikołaja Reja w Policach w dniu 23 marzec 2012 m. w sprawie obrony polskich 
działkowców. 

Zebrani w dniu dzisiejszym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, członkowie 
Polskiego Związku Działkowców Ogrodu działkowego im. Mikołaja Reja w Policach, 
apelujemy do Pani Marszałek i do Sejmu Rzeczypospolitej Pilskiej o wsparcie w walce o 
swoje związkowe prawa. Do 620 000 podpisów pod obywatelskim apelem działkowców z całej 
Polski, pragniemy dołączyć i nasz głos w sprawie obrony naszej Ustawy o Ogrodach 
Działkowych. Niektórzy politycy i co gorsze, że i posłowie, zwłaszcza partii opozycyjnych, 
uważają, że niektóre przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku! są niezgodne z Konstytucją RP. 
Ustawa ta, to zbiór przepisów i praw działkowców. Ruch działkowy w Polsce istnieje od 
ponad stu lat i skupia ponad milion członków, większość z reguły to ludzie mniej zamożni, 
emeryci, renciści i młode rodziny. Dla wielu z tych ludzi ogród działkowy, to jedyna możliwość 
spędzenia czasu w spokoju i wśród znajomych. W naszym ogrodzie skupiającym 318 członków 
PZD uprawiających 205 działek jest bardzo duże zainteresowanie nabyciem działki. W chwili 
obecnej wielu młodych ludzi śle zapytania do Zarządu o możliwość przydziału działki. 
Uważamy, że podważanie wspomnianej Ustawy, to dążenie do zburzenia legalnie działającej 
organizacji społecznej jaką jest Polski Związek Działkowców. Konsekwencją takich posunięć 
będzie przejęcie naszych gruntów działkowych i włączenie ich w proces prywatyzacji. Kogo z 
działkowców będzie stać na wykupienie przez lata uprawianych przez siebie działek. 
Całkowicie nie do przyjęcia są zakusy na zmianę w przepisach; które pozbawiać mają 
działkowców prawa do odszkodowań z powodu likwidacji działek czy nawet całych ogrodów. 
Jesteśmy mocno zaniepokojeni obecną sytuacją i nie zgadzamy się na manipulację ustawy 
dotychczas obowiązującej i dobrze służącej nam działkowcom; 

Szanowna Pani Marszałek 
Wnosimy o ponowne rozważenie przedstawionych zagadnień biorąc pod uwagę, że 
nowelizacja, a zwłaszcza uchylenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, dotkną 
boleśnie kilku milionów Polaków. Ufamy, że nasz głos nie będzie obojętny dla kierowanego 
przez Panią Marszałek Sejmu, a finał rozmów i dyskusji będzie korzystny dla nas 
działkowców. 
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W imieniu działkowców ROD im. Mikołaja Reja w Policach obecnych na Walnym zebraniu: 

Przewodniczący 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego 


