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Szanowny Panie Premierze. 

Jestem członkiem Polskiego Związku Działkowców - użytkuje działkę od 32 lat Od 
roku 2001 pełnię funkcję Prezesa Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Brzeg „ w 
Brzegu, który liczy 2481 działek. Nasz Rodzinny Ogród Działkowy składa się z 20 sektorów 
- terenów znajdujących się na terenie miasta Brzeg jak również na obrzeżach miasta. 
Ogrody założone zostały na terenach przekazanych przez władze samorządowe i były to 
tereny po wysypiskach odpadów komunalnych, na terenie gruntów irygacyjnych po byłej 
cukrowni. 

Olbrzymim nakładem pracy włożonej w zagospodarowanie otrzymanych terenów -
nakładem środków finansowych działkowców oraz Zakładów pracy powstały tereny 
ogrodów działkowych stanowiące oazy zieleni na terenie miasta. 

Działki w okresie lat ubiegłych zawsze stanowiły tereny pomocne dla ludzi pracy 
,wspomagając ich dochody domowe w formie uzyskanych owoców, jarzyn, a przede 
wszystkim stanowiły teren odpoczynku, relaksu dla całych rodzin działkowców. 

W roku 1981 dzięki Ustawie o Pracowniczych Ogrodach Działkowych powstał 
Polski Związek Działkowców, który po dzień dzisiejszy jako organizacja związkowa 
czynnie pomaga i steruje rozwojem naszych Ogrodów. W okresie przemian ustrojowych 
zachodzących w Polsce okazuje się, że nasze działki - tereny na, których są urządzone - są 
solą w oku ludzi, żądnych terenów, żądnych władzy na rzeszą działkowców. Ludzie ci dążą 
do likwidacji Polskiego Związku Działkowców w celu przejęcia już zagospodarowanych 
terenów. Zamiarem ich jest likwidacja Ogrodów bez potrzeby ponoszenia kosztów 
związanych z należną rekompensatą za urządzenia, za nasadzenia dla użytkujących działki 
działkowców 
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Poprzedni Minister Infrastruktury Pan Ce2ary Grabarczyk przy pomocy grupy 
Posłów z Prawa i Sprawiedliwości jak również grupy ludzi będących w minionym okresie 
członkami Polskiego Związku Działkowców, a których usunięto z szeregów Związku z 
powodu łamania przepisów obowiązujących w Polskim Związku Działkowców i bardzo 
zapobiegliwych o własne korzyści materialne. Grupa tych właśnie ludzi tworzy tzw. 
Stowarzyszenia i dąży do przejęcia już dobrze zorganizowanych terenów Ogrodów 
działkowych. 

Nowy desygnowany przez Pana Premiera Minister Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej Pan Sławomir Nowak nadal korzystając z porad tej samej grupy 
polityków i ludzi chętnych na korzyści materialne prowadzi prace ustawodawcze w sprawie 
likwidacji Polskiego Związku Działkowców, likwidacji przywilejów uzyskanych przez 
działkowców na podstawie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z roku 2005. 
W pracach prowadzonych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej nie biorą udziału działkowcy członkowie Polskiego Związku Działkowców. 

My działkowcy chcemy być traktowani poważnie, jako organizacja związkowa 
reprezentująca ponad jeden milion Polskich rodzin, które traktują swoje użytkowane działki 
jako oazy zieleni i miejsce wypoczynku dla całych rodzin składających się z kilku pokoleń. 

Prosimy więc o to by przy tworzeniu nowych Ustaw o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych brali udział nasi przedstawiciele Związku PZD, winni być zaproszeni do 
wzięcia udziału w pracach ustawodawczych na temat działek. 

Prosimy o zobowiązanie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
Pana Sławomira Nowaka do powołania wszystkich stron zainteresowanych w wypracowanie 
Ustaw korzystnych dla ruchu działkowego. 

Uchwalona i przyjęta przez Sejm poprzedniej kadencji Ustawa o rodzinnych 
ogrodach działkowych z roku 2005 jest Ustawą bardzo dobrą - zabezpiecza interesy 
społeczne związane z rozwojem gospodarczym Polski, i Ogrodów działkowych Gwarantuje 
bezpieczną likwidacje Ogrodu bez wyrządzania krzywdy dla działkowców, ludzi, którzy 
włożyli wiele trudu i środków finansowych w utrzymanie swoich wymarzonych działek i 
ona powinna być wykładnią do prowadzonych prac ustawodawczych 
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Chciałem poinformować że: 

W już przed pierwszą wojną światową grupa lekarzy w Grudziądzu założyła tereny 
Ogrodu pod nazwą,, Słoneczne Ogrody „. Utworzono tam działki dla ludzi biednych, 
których nie stać było na leczenie, wyjazdy do tzw. Wód . Ogród ten spełniał swoje 
przeznaczenie. Grupa tych lekarzy to byli ludzie mądrzy i myślący o społeczeństwie. W 
obecnym czasie my działkowcy często zastanawiamy się czy teraz nie ma ludzi mądrych, 
myślących o społeczeństwie? 

Z poważaniem. 


