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Szanowna Pani ! 

Działkowcy z 22 ogrodów działkowych miasta Piły reprezentujący 5400 rodzin pytamy, 
co z naszą ustawą z dnia 8 lipca 2005 roku. 

W 2010 r. do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek, byłego już Pierwszego Prezesa 
Sądu Najwyższego, który zaskarżył 6 zapisów ustawy o ROD. W uzasadnieniu wniosku 
podano rzekomą troskę o działkowców, jednak troska ta jest pozorna ponieważ wykazuje 
ewidentną nieznajomość prawdziwych bolączek działkowców i realiów panujących w 
ogrodach.Sytuaeja ta spotkała się z natychmiastowym zbiorowym protestem działkowców. 
Odpowiedź władz była zaskakująca, otóż zaskarżono kolejnych 7 przepisów, a nawet 
domagano się uchylenia całej ustawy. Działanie takie odbieramy jako próbę ograniczenia 
naszych praw, dążenie do likwidacji ogrodów i przejęcie często bardzo atrakcyjnych terenów 
na cele komercyjne. Na pytanie dlaczego z taką determinacją i uporem walczymy o naszą 
ustawę z 8 lipca 2005r. i o związek, odpowiadamy po prostu - wiemy, że bez gwarancji 
prawnych i silnego sprzymierzeńca, nie jesteśmy w stanie się bronić. Musimy dbać o 
jednomyślność i utrzymanie PZD w dotychczasowych strukturach w myśl powiedzenia „w 
jedności siła". W Pile ogrody w przeważającej części tworzone były na bagiennych 
nieużytkach. Organizowali je ludzie pracowici, wytrwali, którzy mieli pasję i wierzyli w sens 
tego co robią, Pragniemy aby ich wysiłek i poświęcenie nie poszły w zapomnienie, aby te 
zielone tereny miasta, integracje rodzin, jedne z nielicznych form aktywności fizycznej i 
wypoczynku kilkudziesięciu tysięcy ludzi często w podeszłym wieku, schorowanych i 
niezamożnych, 7,achować dla potomnych i otoczyć szczególną należną im ochroną. Chcemy 
aby nasze rację i nasze głosy jako bezpośrednio zainteresowanych były brane pod uwagę 
przez parlamentarzystów i rządzących 
w naszym kraju. Nie chcemy kolejny raz słyszeć, że politycy chcą dla nas dobrze i tylko 
dzięki ich decy2'jom będziemy naprawdę szczęśliwi, bo oni wiedzą lepiej co jest dla nas 
działkowców dobre. 
Wierzymy, że Pad Marszałek wnikliwie przeanalizuje nasze argumenty i swym 
autorytetem doprowadzi do zaprzestania ataków na związek i działkowców, 
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