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Działkowcy użytkujący swoje działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Zalesie" w Pile 
biorący udział w dniu 14 kwietnia 2012 roku w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 
zwracamy się do Pani Marszałek Sejmu o poparcie naszych starań o zachowanie 
dotychczasowych zapisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku 
gdyż ustawa gwarantuje nam: 
- tytuł prawny do działki, 
- własność do nasadzeń i pobudowanej altany na działce, 
- prawo do obrony swoich praw przed sądem, 
- ochroną przed skutkami roszczeń do gruntów byłych właścicieli, 
- prawo do odszkodowania w przypadku likwidacji ogrodu. 
Nasza ustawa z inicjatywy Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego została w 2010 roku 
skierowana do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie Jej w całości jako niezgodnej z 
naszą Konstytucją. Inicjatywa Prezesa Sądu Najwyższego stawia pod znakiem zapytania 
istnienie ogrodów działkowych, a działkowcom grozi to odebraniem prawa do swoich działek 
i majątku, który w nie zainwestowali. 
W tych sprawach zwrócili się do Pani Marszałek Delegaci Krajowego Zjazdu Polskiego 

Związku Działkowców Listem Otwartym w dniu 16 grudnia 2011 roku prosząc o zajęcie 
stanowiska w sprawach ustawy I ruchu ogrodnictwa działkowego. Niestety odpowiedzi 
działkowcy od Panl MaF5Z3łek nie ot«ymall. 
Pani Marszałek I 
Działkowcy chcą wiedzieć jakie jest stanowisko Marszałka Sejmu w sprawie ustawy, chcą 
również wiedzieć czy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
prowadzone są prace nad zmianą naszej ustawy, bo takie informacje docierają do 
działkowców z różnych źródeł. 
Nasz ogród został pobudowany naszą ciężką pracą z£ naszych środków finansowych oraz 
Związku. To miejsce wypoczynku dla wszystkich, których nie stać na drogie wczasy. 
Nie możemy się zgodzić, aby nieodpowiedzialnymi decyzjami ludzi bogatych nasze ogrody i 
nasz majątek został zmarnowany. 
Wyrażamy przekonanie, że autorytet Pani Marszałek spowoduje zmianę nastawienia władzy 
publicznej do naszego Związku i tym samym stanie Pani po stronie ludzi niezbyt zamożnych, 
którzy pragną w spokoju użytkować swoje działki. 
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Nasze stanowisko kierujemy również do : Prezydenta RP, Premiera Rządu RP, Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego, Senatorów i Posłów naszego regionu oraz Prezesa Polskiego 
Związku. 

Z działkowym pozdrowieniem 

Walnego Zebrania 
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