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00-928 WARSZAWA 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Pod Kasztanami" w Poznaniu 
zgromadzeni w dniu 30 marca 2012 r na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 
stanowczo domagają się uczciwej, pełnej informacji o trwających pracach nad 
zmianą naszej Ustawy z 2005 roku, gwarantującej istnienie ogrodnictwa działkowego 
w Polsce, względnie zaprzeczenia ze strony Ministerstwa o toczących się pracach. 
Obawy nasze musi budzić fakt kolportowania informacji, że kręgi niechętne 
Polskiemu Związkowi Działkowców , wywodzące się z wrogich nam stowarzyszeń, 
pod auspicjami Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej próbują 
pisać projekt nowej ustawy. 
Celem ich jest zlikwidowanie Związku i stworzenie prawa do realizacji swoich celów, 
zamienienia ogrodnictwa działkowego w tereny zamieszkałe w altanach powstałych 
na skutek łamania prawa budowlanego przy biernej postawie Powiatowych 
Inspektorów Nadzoru Budowlanego , którzy pomimo licznych zgłoszeń przez Zarządy 
ROD naruszania prawa, niechętnie podejmują działania. 
Członkowie stowarzyszeń to byli działkowcy pozbawieni członkostwa i działki za 
łamanie prawa określonego w Ustawie z 2005r i Statutu oraz regulaminów PZD oraz 
prawa budowlanego !. 
Obawy nasze pogłębia fakt nadania 29.03.2012 programu „czarno na białym11 TVN 
po godz.20, tendencyjnej audycji z udziałem Prezesa PZW , Prezesa PZD i PZPN, 
połączone z wrogimi dla nas wypowiedziami Poseł Staroń z PO i byłego Posła PIS, 
dziś już innego ugrupowania Posła Andrzeja Dery zdecydowanych wrogów 
działkowców. 
Manipulacja nadana w TVN świadczy o zmasowanej akcji przeciw nam , milczenie 
Waszego Ministerstwa , które nie chce rozmawiać z przedstawicielami miliona 
działkowców w Polsce jest wysoce nieetyczne i świadczy o lekceważeniu nas Polek i 
Polaków zrzeszonych w PZD. 
Również nękani jesteśmy przez I Sędziego Sądu Najwyższego , który zaskarżył do 
Trybunału Konstytucyjnego zapisy Ustawy z 2005r. 
Pomimo upływu prawie dwóch lat sprawa nie trafiła na wokandę co wzbudza dalsze 
nasze niepokoje. 
Powszechnie szanowany ruch ogrodnictwa działkowego w EUROPIE w Polsce od 
szeregu lat stale jest atakowany przez najwyższe władze naszego kraju. ! 
Łącząc pozdrowienia oczekujemy pilnego zajęcia stanowiska i odpowiedzi. 
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