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W SPRAWIE NIENARUSZALNOŚCI ZAPISÓW USTAWY 0 ROD Z 2005 ROKU 

Szanowna Pani Marszałeki 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu 
posiadając statutowe upoważnienie do reprezentowania pionu rewizyjnego naszego Okręgu 
Poznańskiego biorący udział w posiedzeniu dniu 19-03-2012 roku protestują przeciwko 
walce prowadzonej od wielu lat przez organy państwowe z naszym Związkiem i nami jego 
członkami. 
Od początku istnienia Polskiego Związku Działkowców różne siły polityczne chcą nas 
uszczęśliwić, zawsze wbrew naszej woli, proponując nam dziwaczne pomysły, których 
jedynym celem jest likwidacja naszego społecznego ruchu. 
Nie chce się pamiętać, bo jest to bardzo wygodne jakie tereny przed laty działkowcy 
otrzymali w użytkowanie. Nie chce się pamiętać się, że były to nieużytki, przez nikogo 
niechciane, które my i nasz Związek przekształciliśmy z zielone parki, dzisiaj dostępne dla 
członków lokalnych społeczności. 
Do walki z nami, z naszą największą społeczną organizacją w Polsce prawie dwa lata temu 
przystąpił były I Prezes Sądu Najwyższego, który po 5 latach obowiązywania NASZEJ Ustawy 
o ROD doszedł do zadziwiające, nie tylko dla nas, wniosku, że jest ona niezgodna z 
Konstytucją RP I zaskarżył ją do Trybunału Konstytucyjnego. 
Proszę nam udzielić odpowiedzi - gdzie był ten sędzia, gdy uchwalano tą ustawę? 
Czy wówczas nie widział żadnych niezgodności z Konstytucją RP czy też wówczas nie było 
takie politycznego zapotrzebowania? 
Działkowcy, nie tylko naszego Okręgu, wiedzą, że celem tych ataków jest uchylenie tej 
ustawy, która dzisiaj gwarantuje nam spokojne I bezpieczne użytkowanie naszych działek, w 
naszych ogrodach. 
Wiedzą, że celem tych ataków jest wyłącznie pozbawienie dzisiaj użytkowanych terenów 
przez ogrody terenów, bo widocznie są one bardziej potrzebne potężnym deweloperom niż 
zwyczajnym członkom polskiego społeczeństwa. 
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Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Poznaniu oczekują od Pani Marszałek 
udzielenia faktycznej, a nie iluzorycznej, pomocy w zachowaniu dotychczasowych zasad 
funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w Polsce, którego historia liczy już ponad 114 lat. 
Nasze stanowisko przesyłamy do wiadomości Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego i 
Prezesa OZ PZD w Poznaniu Zdzisława Śliwy. 

Sekretarz 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

Przewodnicząca 
Okręguwej\Komisji Rewizyjnej 
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