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Z DNIA 28 KWIETNIA 2012R. 
W SPRAWIE NIENARUSZALNOŚCI ZAPISÓW USTAWY O ROD Z 2005 ROKU 

Szanowna Pani MarszałekI 

My działkowcy użytkujący swoje działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Świerszcza w 
Pobiedziskach biorący udział w dniu 28-04-2012 roku w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 
zwracamy się do Pani Marszałek Sejmu o poparcie naszych starań o zachowanie 
dotychczasowych praw Związku i nas członków tej społecznej organizacji. 
My działkowcy, członkowie Polskiego Związku Działkowców wiemy, że Nasza Ustawa o 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych uchwalona w 2005 roku zabezpiecza nasze prawa nabyte 
i do tego nabyte w dobrej wierze. 
Stwierdzamy, że Polska jest jedynym w Unii Europejskiej krajem, w którym od ponad 20 lat 
próbuje się wszelkimi metodami zniszczyć ponad milionową społeczną organizację, w 
praktyce wdrażającej zasady społeczeństwa obywatelskiego. 
Ogrody działkowe trzeba utrzymać nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla przyszłych 
pokoleń. Nasze ogrody istniejące w Polsce powstawały na zdegradowanych przez innych 
terenach, wówczas przez nikogo niechcianych. 
Dzisiaj naszą własną, ciężką pracą oraz finansami naszymi i naszego Związku tereny te zostały 
przywrócone społeczeństwu i przyrodzie. 
Nigdy nie zdarzyło się, aby nasz Związek stał na drodze rozwoju naszych miast i gmin, gdy 
organy państwowe czy samorządowe chciały realizować zadania celu publicznego. 
Należy wreszcie pamiętać, że nasze ogrody powstawały dla dobra ludzi, spełniając ważną 
funkcję społeczną służąc członkom lokalnych społeczności.. 
Nie zgadzamy się, aby dorobek wielu pokoleń działkowców został zmarnowany. 
Wyrażamy przekonanie, że autorytet Pani Marszałek spowoduje zmianę nastawienia władzy 
publicznej do naszego Związku i tym samym stanie Pani po stronie ludzi niezbyt zamożnych, 
którzy pragną w spokoju użytkować swoje skrawki ziemi. 
Nasze stanowisko przekazujemy do wiadomości Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego i 
Prezesa OZ PZD w Poznaniu Zdzisława Śliwy. 
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