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Szanowny Pan 
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00-928 Warszawa 

Szanowny Panie Ministrze, 

Działając w imieniu członków Polskiego Związku Działkowców z terenu 
województwa podkarpackiego zwracamy się do Pana Ministra z apelem o 
udzielenie jasnej i rzeczowej odpowiedzi w sprawie nowej regulacji prawnej 
dotyczącej ogrodnictwa działkowego, przygotowywanej w kierowanym przez 
Pana resorcie. 

W dniu 5 marca 2010 r. w siedzibie ówczesnego Ministerstwa 
Infrastruktury odbyło się spotkanie delegacji PZD z Wiceministrem, podczas 
którego uzgodniono powołanie wspólnego zespołu roboczego, którego zadaniem 
miało być wypracowanie rozwiązań dotyczących rodzinnych ogrodów 
działkowych. Jesteśmy pewni, że ustalenia te nigdy nie zostały odwołane. 

Stąd też trudno doprawdy zrozumieć, dlaczego istotne problemy 
dotyczące wszystkich działkowców, są omawiane w głębokiej tajemnicy i bez 
udziału przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców. Zadziwiające 
natomiast jest to, że kierowany przez Pana resort podjął rozmowy z bliżej 
niesprecyzowaną grupą pseudodziałaczy stowarzyszeń ogrodów działkowych, 
która nie posiada żadnych umocowań do występowania w interesie członków 
PZD. Prowadzenie prac nad nową ustawą przy udziale kilkunastu osób 
wyrzuconych z Polskiego Związku Działkowców za nieprzestrzeganie 
przepisów prawa, jest zupełną farsą i byłoby może nawet śmieszne, gdyby nie 
to, że przyjęte przez tych „przedstawicieli" rozwiązania dotyczyć mogą 
wszystkich działkowców. 

Panie Ministrze, 

Działania podejmowane w zaciszu gabinetów kierowanego przez Pana 
resortu, z całkowitym pomijaniem Polskiego Związku Działkowców, naruszają 
wprost zasadę zaufania obywateli do organów państwa oraz pewności i 
przewidywalności stanowionego prawa. Działkowcy mieli jeszcze nadzieję, że 
władza publiczna, jeżeli już koniecznie zamierza rozpocząć pracę nad zmianą 
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ustawy o ROD, potraktuje ich Związek jako głównego partnera do rozmów. 
Niestety, okazało się, że polscy działkowcy nie mają prawa zabierać głosu w 
swoich sprawach, a są potrzebni tylko na czas kampanii wyborczej do 
parlamentu. 

Stanowczo żądamy udzielenia działkowcom odpowiedzi, czy i w jakim 
zakresie prowadzone są prace nad zmianą ustroju ogrodnictwa działkowego w 
Polsce. Domagamy się zajęcia jednoznacznego stanowiska odnośnie przyszłości 
ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. 

Z wyrazami szacunku 

W imieniu Prezydium OZP 

Skarbnik OZP PZD Sekretarz OZP PZD Prezes OZP PZD 

Do wiadomości: 
- Marszałek Sejmu RP 
- Premier Rady Ministrów RP 
- Krajowa Rada PZD 


