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Szanowna Pani 
Ewa Kopacz 
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Warszawa 

Szanowna Pani Marszałek! 

W nawiązaniu do zaskarżenia zapisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku do 
Trybunału Konstytucyjnego przez byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Pana Lecha 
Gardockiego z żądaniem uznania jej za niezgodną z Konstytucją RP, my działkowcy biorący udział w 
dniu 14 kwietnia 2012 roku w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym naszego Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego im. Jedność w Pile, zwracamy się do Pani Marszałek Sejmu RP o podjęcie działań celem 
zaprzestania walki z naszym społecznym ruchem ogrodnictwa działkowego w Polsce. 
Trudno nam przejść nad tym wnioskiem spokojnie, bowiem bezspornie wiemy, że zmierza on 
wyłącznie do pozbawienia ponad miliona polskich rodzin działkowych dotychczasowych gwarancji 
ustawowych do naszych gruntów zajmowanych przez ogrody działkowe. 
Kwestionowanie przez I Prezesa SN zapisów tej ustawy to zwyczajne ignorowanie woli nas 
działkowców, którzy złożyli ponad 620 tysięcy podpisów w obronie naszej ustawy. 
Ponad to jest to kolejna próba uchylenia naszej ustawy wraz z jawnym zmarginalizowaniem 
ogólnopolskiego samorządu działkowców czyli Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. 
Nasz Związek okazał się jedynym, sprawnym obrońcom naszych praw i najwyższy czas, aby do tej 
obrony włączyła się również Pani Marszałek. Z taką prośbą w imieniu wszystkich Polskich 
Działkowców zwrócili się do Pani Marszałek w liście z dnia 16 grudnia 2011 roku Delegaci Krajowego 
Zjazdu Polskiego Związku Działkowców lecz do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Pani 
odpowiedzi. 
Skierowany wniosek przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego to nic innego jak odebraniem nam 
działkowcom ustawowych unormowań prawnych do majątku osobistego znajdującego się na naszych 
działkach, prawa do bezpłatnego użytkowania naszych działek oraz do swobodnego przekazywania 
naszych działek osobom bliskim. 
Zwracamy się jeszcze raz do Pani Marszałek o udzielenie nam wszechstronnej pomocy celem obrony 
naszej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku. 

Z działkowym pozdrowieniem 

Przewodniczący 
Walnego Zebrania 

Stanowisko nasze przekazujemy również do: 
- Prezydenta RP, 
- Premiera Rządu RP, 
- Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 
- Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 
- Senatorów i Posłów Północnej Wielkopolski, 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców. 
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