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Szanowna Pani Marszałek! 

Uczestnicy posiedzenia Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych Rejonu Kalisza reprezentujący kilkanaście tysięcy działkowców 
uprawiających działki w 33 ogrodach na terenie Kalisza i okolic obradujący w 
dniu 18 kwietnia 2012 roku w Kaliszu wyrażają swoje zaniepokojenie i 
zniecierpliwienie brakiem reakcji ze strony Pani Marszałek i Premiera RP na 
List otwarty uczestników IX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku 
Działkowców z dnia 16 grudnia 2011 roku. 

Zgromadzeni na IX Zjeździe PZD Delegaci w trosce o działkowców i 
ogrodnictwo działkowe w Polsce zwrócili się do Pani Marszałek o pomoc w 
obronie działkowców, ich praw nabytych oraz w obronie dobrze funkcjonującej 
ustawy z 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, która 
sprawdziła się w życiu i prawnie zabezpiecza interesy działkowców polskich i 
ogrodów działkowych w Polsce. 

Kaliscy działkowcy byli zbulwersowani i oburzeni, gdy w 2010 roku 
ówczesny Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wystąpił do Trybunału 
Konstytucyjnego najpierw o stwierdzenie sześciu zapisów, a później pod 
wpływem protestów działkowców, całej ustawy jako niezgodnej z Konstytucją 
RP. Zaskarżenie całej ustawy z 2005 roku o ROD postawiło pod znakiem 
zapytania przyszłość działkowców polskich i ogrodów działkowych. Dlatego 
ponad 400 uczestników IX Zjazdu PZD zwróciło się do Pani Marszałek i 
Premiera Rządu o jasne stanowisko w stosunku do działkowców i dalszego 
funkcjonowania ogrodów działkowych oraz pozostawienie obecnie 
obowiązujących przepisów dotyczących ogrodnictwa działkowego w 
niezmienionym kształcie. 

Szanowna Pani Marszalek! 
Uczestnicy posiedzenia Kolegium Prezesów ROD w Kaliszu zwracają się 

do Pani Marszałek o wsparcie naszych działań oraz jasne i stanowcze 
określenie stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania ogrodnictwa 
działkowego oraz proszą o użycie autorytetu Pani Marszałek w obronie dobrze 
funkcjonującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku, w 
obronie której działkowcy w całej Polsce zebrali ponad 630 tysięcy podpisów. 

Wiceprezes OZ PZD 

Z wyrazami szacunku 
w imieniu uczestników posiedzenia 

Przewodniczący Kolegium 

Roman Filipiak Jerzy Kubasiński 
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Szanowny Panie Premierze! 

Uczestnicy posiedzenia Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych Rejonu Kalisza reprezentujący kilkanaście tysięcy działkowców 
uprawiających działki w 33 ogrodach na terenie Kalisza i okolic obradujący w 
dniu 18 kwietnia 2012 roku w Kaliszu wyrażają swoje zaniepokojenie i 
zniecierpliwienie brakiem reakcji ze strony Pana Premiera RP na List otwarty 
uczestników IX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców 
z dnia 16 grudnia 2011 roku. 

Zgromadzeni na IX Zjeździe PZD Delegaci w trosce o działkowców i 
ogrodnictwo działkowe w Polsce zwrócili się do Pana Premiera o pomoc w 
obronie działkowców, ich praw nabytych oraz w obronie dobrze funkcjonującej 
ustawy z 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, która 
sprawdziła się w życiu i prawnie zabezpiecza interesy działkowców polskich i 
ogrodów działkowych w Polsce. 

Kaliscy działkowcy byli zbulwersowani i oburzeni, gdy w 2010 roku 
ówczesny Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wystąpił do Trybunału 
Konstytucyjnego najpierw o stwierdzenie sześciu zapisów, a później pod 
wpływem protestów działkowców, całej ustawy jako niezgodnej z Konstytucją 
RP. Zaskarżenie całej ustawy z 2005 roku o ROD postawiło pod znakiem 
zapytania przyszłość działkowców polskich i ogrodów działkowych. Dlatego 
ponad 400 uczestników IX Zjazdu PZD zwróciło się do Pana Premiera i Pani 
Marszałek Sejmu RP o jasne stanowisko w stosunku do działkowców i 
dalszego funkcjonowania ogrodów działkowych oraz pozostawienie obecnie 
obowiązujących przepisów dotyczących ogrodnictwa działkowego w 
niezmienionym kształcie. 

Szanowny Panie Premierze! 
Uczestnicy posiedzenia Kolegium Prezesów ROD w Kaliszu zwracają się 

do Pana Premiera o wsparcie naszych działań oraz jasne i stanowcze określenie 
stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania ogrodnictwa działkowego oraz 
proszą o użycie autorytetu Premiera RP w obronie dobrze funkcjonującej 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku, w obronie której 
działkowcy w całej Polsce zebrali ponad 630 tysięcy podpisów. 

Wiceprezes OZ PZD 

Z wyrazami szacunku 
w imieniu uczestników posiedzenia 

Przewodniczący Kolegium 

Roman Filipiak Jerzy Kubasiński 


