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Szanowny Panie Premierze! 

Zwracamy się do Pana Premiera, a jednocześnie szefa Platformy Obywatelskiej - partii 
wiodącej w państwie i Sejmie RP, w budzącej zaniepokojenie i niepewność sprawie przyszłości 
masowej, pozarządowej organizacji społecznej, jaką jest Polski Związek Działkowców, którego 
jesteśmy członkami. Nasza działalność oparta jest o ustawę z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach 
działkowych. Jest ona dobra, choć w ostatnich latach byliśmy świadkami prób jej zmian lub 
uchylenia w całości. Ostatnio wiodącą w tym rolę odgrywa ugrupowanie, któremu Pan Premier 
przewodzi. 

Obecna Ustawa jest gwarantem porządku prawnego w Ogrodach Działkowych. Ustawę tę 
przyjął Sejm RP dla obywateli swojego kraju. My, działkowcy uważamy, iż obecna ustawa z 8 lipca 
2005 roku w sposób właściwy zabezpiecza interesy nas, działkowców i nie ma potrzeby jej 
zmieniać. Stanowczo sprzeciwiamy się niszczeniu ogrodów działkowych , które stanowią dorobek 
wielu pokoleń nas Polaków w naszym własnym kraju. W Polsce nie korzystamy z dotacji Państwa, 
jesteśmy organizacją niezależną i samofinansującą się. 

o pozostawienie w obecnym kształcie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych , gdyż 
pozwala ona nam działkowcom na spokojne uprawianie naszych ogrodów, rozwijania naszego 
hobby, odpoczynku po ciężkiej pracy dla naszego kraju. 
Polski Związek Działkowców i obecna Ustawa o ROD jest gwarantem istnienia naszych Ogrodów. 

Szanowny Panie Premierze! 

Docierająjednak do nas co raz bardziej niepokojące informacje o poczynaniach polityków, a 
nawet Pana Rządu RP, w stosunku do naszych ogrodów i ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o 
rodzinnych ogrodach działkowych, które budzą nasz niepokój i konieczność reakcji. 
Dotychczasowe działania prowadzone metodami parlamentarnymi - ponad 630 tysięcy podpisów i 
wiele setek petycji - nie znajdują uznania u rządzących. Czy oczekuje Pan, aby członkowie naszego 
Związku pokazali siłę, jaką naprawdę jesteśmy. W myśl hasła "pokazali nam górnicy jak zwyciężać 
mamy". 

Znając Pana zaangażowanie w rozwiązywaniu wielu problemów nurtujących polskie 
społeczeństwo, wierzymy, że nie dopuści Pan do tego oraz wierzymy w pozytywny efekt 
rozwiązania i naszych problemów - korzystnych dla środowiska działkowców, którego jesteśmy 
członkami z własnego i świadomego wyboru. 

z wyrazami szacunku 

członkowie PZD, działkowcy z ROD 27 lipca w Białymstoku uczestniczący w walnym zebraniu 
sprawozdawczym / - / A O 3 <9wb 

Białystok, 24.03.2012 r. 

Treść pisma przekazujemy również: 
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