
Marszałek Sejmu RP 

Pani Ewa KOPACZ 

Dzia^owcy biorący udział w Krajowym Zjeździe 
Delegatów PZD, który odbył się w dniach 16-17grudnia 201 lr wypracowali 
szereg dokumentów dotyczących naszej społeczności. 

W jednym z przypadków postanowiono zwrócić się do Pani Marszałek z listem 
otwartym, w którym działkowcy proszą o to, aby wesprzeć podejmowane przez 
nas działania zmierzające do obrony zapisów zawartych w Ustawie z dnia 
08.07.2005r dotyczącej funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Od czasu, kiedy to Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego najpierw częściowo a 
następnie całkowicie zaskarżył przepisy ustawy do Trybunału Konstytucyjnego 
wystąpił w naszych szeregach ogromny niepokój związany z tym, jakie będą 
dalsze losy naszego ogrodu i działek. 

Wystarczy, że od wielu lat codziennie ludzie, którzy potrzebują zasłużonego 
odpoczynku po wieloletniej pracy słyszą w mediach same pesymistyczne 
informacje dotyczące warunków egzystencji to my działkowcy musimy jeszcze 
czuwać nad tym, aby nie odebrano nam tego małego skrawka ziemi gdzie 
możemy odpoczywać i rozwijać swoją pasję. 

Każdego roku wiosną w ogrodach działkowych odbywają się Walne zebrania w 
czasie, których podejmujemy uchwały dotyczące funkcjonowania ogrodu przez 
cały rok i zatwierdzany jest plan pracy. 
Działkowcy nasi zostali władnie w czasie tego zebrania poinformowani o 
skierowanym do Pani przez II Kongres PZD Liście Otwartym i są zdziwieni że, 
przez tak długi okres czasu nie ma oddźwięku na skierowany przez uczestników 
Kongresu list 

Wiemy jak poważną funkcję pełni Pani w Rzeczypospolitej Polskiej, jak szeroki 
jest wachlarz wykonywanych przez Panią obowiązków jednak prosimy o to, aby 
w możliwie jak najkrótszym czasie poddać do dyskusji nurtujące naszą 
społeczność problemy. 
Życzymy Pani dużo zdrowia. Wyrażamy wyrazy wielkiego szacunku. 

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 
Rodzinny Ogród DiiaHwwy „OAZA" 

w Kukowie, gm. Suwałki 
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 7 
tol. 087.566-29.65, NIP 844-19-00-895 



Uczestnicy Walnego Zebrania Przewodniczący Walnego Zebrania 
Sprawozdawczego ROD „OAZA" 
w Kukowie gm. Suwałki 

M nju r 

Do wiadomości: 
1) Krajowa Rada PZD 
2) Okręgowy Zarząd Podlaski 
3) a/a 

Suwałki, dnia 14 kwietnia 2012r 


