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Szanowna Pani Marszałek! 

Członkowie Polskiego Związku Działkowców uczestniczący w dniu 18 kwietnia 2012 roku w 
Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Kolejarz w Pile 
zwracają się do Pani Marszałek o wsparcie naszych starań o zachowanie Ustawy o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku w niezmienionym kształcie. 
Stwierdzamy, ze ta ustawa jest dla nas najważniejszym aktem prawnym, w którym zapisano 
nasze prawa wypracowane przez kilkadziesiąt lat. Dzisiaj te prawa zostały realnie zagrożone z 
powodu wniosku byłego I Prezesa SN skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o 
uznanie zapisów ustawy za podobno niezgodne z Konstytucją RP. 
Nie możemy zrozumieć, dlaczego dopiero w 2010 roku, a więc po 5 latach jej 
bezkonfliktowego funkcjonowania Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wnosi o zbadanie jej 
zapisów z Konstytucją naszego Państwa. 
Nie rozumiemy także jak można było skierować taki wniosek słuchając osób wykluczonych z 
naszego Związku za łamanie prawa związkowego i takiego jak chociażby Prawo Budowlane. O 
tym, że tak było przyznał sam wnioskodawca. 
Wnioskodawca zapomniał, że dzisiejsze ogrody przekształciliśmy własną pracą w zielone 
parki, płuca naszych miast. Zapomniał, że działki użytkują ludzie o niskich dochodach, 
najczęściej emeryci „starego portfela", renciści, bezrobotni i młodzi ludzie na dorobku. 
Znamy Pani sympatię, którą darzy nas działkowców, o czym pisała Pani w swoim liście do 
uczestników IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w grudniu 2011 roku. Dlatego liczymy na 
wsparcie naszych działań o zachowanie zapisów naszej ustawy w wersji uchwalonej przez 
Sejm w 2005 roku. 
Niniejsze pismo przekazujemy również do: 
- Prezydenta RP 
- Premiera Rządu RP, 
- Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 
- Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 
- Parlamentarzystów Północnej Wielkopolski, 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców. 
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