
Polski Związek Działkowców 
Rodzinny Ogród Działkowy 

im. Pod Słonecznikiem 
w Wyrzysku 

Wyrzysk, dnia 14 kwietnia 2012 r. 

Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP 
Warszawa 
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Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Pod Słonecznikiem w 
Wyrzysku uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 14 
kwietnia 2012 roku zwracają się do Pani Marszałek o wsparcie działań 
działkowców w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 
2005 roku. 
Zapisy naszej ustawy są zagrożone z powodu skierowanego w 2010 roku 
wniosku do Trybunału Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją całej naszej ustawy. 
Wniosek ten nie pozostał bez echa w ogrodach działkowych oraz wśród 
działkowców. Skierowaliśmy w obronie ustawy wiele protestów i apeli w 
których jasno napisaliśmy co o tym wniosku myślimy. Działkowcy uznali, że 
wniosek Prezesa Sądu za lekceważenie działkowców i wypowiedzieli się za 
nienaruszalnością zapisów ustawy i przeciwko likwidacji Polskiego Związku 
Działkowców. 
Niestety stwierdzamy, że Rząd RP ani Sejm RP nie liczy się z opinią nas 
działkowców a jest nas milion 250 tysięcy. Liczą się z naszą opinią samorządy 
Gmin i Powiatów. Samorządowcy są zawsze z nami. Znają nasze problemy, 
znają naszą ustawę i wspierają nas w walce o jej zachowanie. 
Pani Marszałek I 
Działkowcy i samorządy ogrodowe są zawiedzione Pani milczeniem na Ust 
Otwarty, który skierowali w sprawie naszej ustawy i problemów ruchu 
ogrodnictwa działkowego- Delegaci Krajowego Zjazdu Polskiego Związku 
Działkowców w dniu 16 grudnia 2011 roku. Nie rozumiemy dlaczego nie 
zajmuje Pani stanowiska w naszych sprawach. My chcemy mieć swoje działki. 
Chcemy w spokoju je uprawiać ale dzisiaj takiej pewności nie mamy. 



Informujemy Panią Marszałek, że ustawa została wprowadzona w życie i od 
7 lat dobrze służy ogrodom i nam działkowcom. 
Liczymy jednak, że odpowie Pani na List Otwarty Delegatów Krajowego Zjazdu 
PZD i będzie to odpowiedź nas działkowców satysfakcjonująca. 

Nasze stanowisko przesyłamy również do: 
- Prezydenta RP, 
- Premiera Rządu RP, 
- Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 
- Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 
- Senatorów i Posłów Ziemi Pilskiej, 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców. 
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